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   Praha 1 se opět krásně rozzářila

   Nové policejní oddělení zadrželo tři sta 
          dealerů drog

   Představujeme Vánoce našich předků 

   Čarodějnice z Týnské ulice
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Petr HejmaSlovo starosty
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FOTOsTRaNa: 
PODPORujEME NašE žiVNOsTNíky

jEDNáNí O PRObléMEch 
METROPOlí VE VaRšaVě

sTRaTEGický PláN ROzVOjE PRahy 1

ROzhOVOR s PETREM buRGREM, 
1. MísTOsTaROsTOu 

cENy PRahy 1: TOMáš halík

NaDacE PRažské DěTi

PřEDsTaVujEME ODbOR MaTRik

bEzPEčNOsT: 
O PRáci 11. ODDělENí POliciE čR PRahy 1

bEzPEčNOsT: PREVENcE VykRáDáNí auT

škOlsTVí

NašE sPOlky: 
sPOlEk PřáTEl PETRské čTVRTi

MísTNí PaRlaMENT

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

MísTa VíRy: kaPlE sVaTé baRbORy 
VE zDi lORETáNské zahRaDy

VáNOcE Našich PřEDků

hisTORiE PRahy 1: 
čaRODějNicE z TýNské ulicE

MísTOPis: 
bETléMské NáMěsTí

POšTOVNí MuzEuM: 
PRažské MOsTy VE zNáMkOVé TVORbě

OsObNOsT PRahy 1: 
juliEN VaN MiDDENDORP

NOVé kNihy

Příběhy PaMěTi NáRODa: 
jiří lukšíčEk

PROjEkTy PRO sOusEDy

iNFOsERVis

křížOVka

slOVO hOsTa: 
cliONa MaNahaN, VElVyslaNkyNě iRska V čR

Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

SVÁTEČNÍ KONCERT
Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

ve středu 22. prosince 2021 od 18 hodin

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

Dobrovolné vstupné bude věnováno kostelu

www.praha1.cz 
www.kostelnislavnosti.cz

Duo Siempre Nuevo:
Matěj Freml & Patrick Vacík - kytary

Farářka Libuše Roytová - duchovní slovo

VÁCLAVSKÉ VÁNOCE

SPOLUÚČASTPOŘADATEL A PROVOZOVATEL PARTNEŘI AKCE

CH
RÁ
NĚ
NÁ DÍLNA

INSPIRACE

 

Horní část Václavského náměstí 26. 11. 2021 – 2. 1. 2022
Tradiční vánoční atmosféra na tradičním místě s širokou nabídkou řemeslných dárků.

Podpora neziskových organizací v rámci projektu Podpoř dobro, občerstvení, hudební vystoupení
a zejména možnost zastavit se ve shonu běžných dní a vychutnat předvánoční atmosféru

v samém centru Prahy.

PODPOŘ DOBRO
prodejní stánky neziskových organizací

Chráněná dílna Inspirace pro život (26. 11. –22. 12.)
Ve stánku chráněné dílny pro mladé ženy se středně těžkým, často 
kombinovaným postižením, kterou zřizuje Dívčí katolická střední škola 
v Praze, si můžete zakoupit výrobky klientek dílny a školy a podpořit 
tak chod chráněné dílny v příštím roce.

Klub ŽAP (3. - 4. 12.)
je spolek, který sdružuje ženy s nádorovým onemocněním a pomáhá 
jim vyrovnat se s touto těžkou nemocí. Krom jiných aktivit (instruk-
táže samovyšetřování prsů, cvičení, rekondiční pobyty apod.) vyrábí 
drobné dárkové předměty. Andělíčci, vánoční stromečky, kominíci 
pro štěstí, zvonečky, svícny a další výrobky udělají radost všem, kteří 
prodejní stánek Klubu ŽAP navštíví. 

Jedna bedna (9. - 13. 12.)
Nezisková organizace BONA, o.p.s., pomáhá lidem se zkušeností  
s duševním onemocněním.
V našich dílnách najdou uplatnění lidé, kteří mají vlivem svého on-
emocnění znevýhodněný vstup na běžný trh práce. Získají tak nejen 
výdělek, ale také potřebné pracovní a sociální dovednosti, což přispívá 
k jejich opětovnému začlenění do společnosti. Pod značkou Jedna 
Bedna se ukrývá textilní dílna, sklářská dílna a obchod s výrobky jiných 
neziskových organizací.

Světluška (10. - 16. 12.)
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhla-
su, který pomáhá těžce zrakově postiženým. Už od roku 2003 se 
ve Světlušce snažíme dělat radost hned dvakrát, a to jak nepřetrži-
tou finanční pomocí zrakově postiženým, tak pořádáním osvětových 
a zážitkových aktivit pro všechny dárce. Na Václavských Vánocích 
nabídneme dárky, které potěší a pomohou rozsvítit Vánoce nevi-
domým a slabozrakým.

Chráněná keramická dílna Řásnovka (14. - 22. 12.)
Dílnu provozuje Zuzana Nešporová, vystudovaná keramička, sama 
v invalidním důchodu, a nabízí keramické výrobky, krásné vánoční 
dekorace, ozdoby a drobné dárky.

Společnost DUHA a Duhová prádelna (17. - 22. 12.)
I dospělí s mentálním znevýhodněním rádi a krásně tvoří. Hitem  
letošních Vánoc jsou dlaždicové podtácky, plátěné tašky s naším síto-
tiskem a náramky z minerálů, tradičně i Víno pro DUHU v originál-
ních taškách, které si také sami vyrábíme. Přijďte si vybrat, podpořit 
dospělé s mentálním znevýhodněním a dozvědět se víc i o Duhové 
prádelně, která by moc ráda prala i pro Vás!

OTEVÍRACÍ DOBA:
denně 10:00 – 22:00
Více informací k akci Václavské Vánoce 2021 naleznete na 
www.CentrumPrahy.cz, Facebooku a Instagramu Václavské náměstí

Milí sousedé,
po necelém roce se na znamení adventu a blížících se Vánoc 
rozzářily naše ulice, náměstí a plácky. Často s dojetím jsme 
si u toho zazpívali vánoční koledy a pozdravili se se sousedy. 

Bylo to moc milé a upřímně mě překvapilo, jakou 
radost jsem cítil nejen z dětí, ale i z dospělých. Je vidět, že 
každý z nás, bez ohledu na věk, potřebuje vlídnost, kouzlo 
i romantiku Vánoc.

K vánočním svátkům patří i pomoc druhým, zejména 
pak těm z nás, kteří si nesou zdravotní handicap a bez dob-
rých lidí a jejich charitativních projektů se neobejdou. Týká se 
to i stánků chráněných dílen a dalších dobročinných orga-
nizací na Václavských Vánocích v horní části Václavského 
náměstí. Každoročně se tam už dvanáct let prodávají výrobky 
klientů s mentálním a jiným zdravotním znevýhodněním 
a výnos pak putuje na potřebné projekty. 

Zdůrazňuji, že Václavské Vánoce jsou kulturní a cha-
ritativní akcí, jež je dlouhodobě dopředu připravována 
a s předstihem byla takto Prahou 1 schválena. Proto se na 
ni nevztahuje vládní zákaz vánočních trhů, platný ve chvíli, 
kdy tento text píšu, a to ve čtvrtek 2. prosince. Nic jsme tedy 
v žádném případě po rozhodnutí vlády narychlo nepřejme-
novávali a neměnili. Václavské Vánoce patří už dlouhá léta 
k našemu adventu, a to je jen dobře. 

Věřím, že z jejich konání mají radost jak klienti charita-
tivních organizací, tak i vy, kteří „pod koně“ dorazíte a koupíte 
třeba milý dárek pro někoho blízkého. Hezké dárky pro vás 
ale mají i u celoročně fungujících stánků tradičních řemesel 
za Staroměstskou radnicí a samozřejmě také v kamenných 
provozovnách našich živnostníků, kteří už druhý rok bojují 
s dopady koronavirové pandemie. Zajděte k nim pro dárek 
anebo třeba na něco svátečně dobrého – uděláte radost 
sobě i jim.

Vážení a milí sousedé,
přeji vám všem krásné a radostné Vánoce a do nového roku 
hodně štěstí a pevné zdraví.

Váš 
Petr Hejma

Chcete i nadále číst
noviny SOUSED?

Od listopadu si je můžete vyzvedávat
vždy ve druhé polovině měsíce 

na následujících odběrných místech:

BDPS Beneditská 13
DPS Dlouhá 23
DPS Týnská 17a

DPS Pštrossova 18
DPS U Zlaté studně 1

BD Samcova 3

Haštalka – Haštalská 792/7
Tomáš – Tomášská 6

Recepce

 Vodičkova 18
(informační centrum)

Nemocnice Na Františku

Kluby seniorů

Domy s pečovatelskou službou

a dále pak u našich živnostníků.

Úřad MČ Praha 1
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advent je tady 
      a Praha 1 už svítí!

Václavské Vánoce

Adventní zpívání ve Vojtěšské čtvrti Zleva místostarostka Eva Špačková, radní Richard Bureš, starosta Petr Hejma, 
radní Michal Caban a 1. místostarosta Petr Burgr na Betlémském náměstí

Dětská radost při Adventním zpívání Betlémské náměstí

Na Kozím plácku Vánoční strom na Malostranském náměstí

Zahájení adventu a dětský sbor Biskupáček na Petrském  
náměstí

Vánoční strom a Podřipský žesťový kvintet před radnicí ve  
Vodičkové

Rozsvícení stromu v horní části Václav-
ského náměstí Foto: Jaroslav Tatek, Petr Bidlo

Poslední listopadový víkend přišel advent a Praha 1 se opět rozzářila. Díky spolupráci 
radnice a sousedských spolků se postupně rozsvítily vánoční stromky na Petrském náměstí, 
Kozím plácku, v horní části Václavského náměstí, před budovou radnice ve Vodičkově 
ulici, na Betlémském a Malostranském náměstí. Sešli jsme se také na Adventním zpívání 
ve Vojtěšské čtvrti. Další tradiční akce následovaly po uzávěrce našeho magazínu. 
Připomeňme si krásnou a slavnostní atmosféru prostřednictvím fotografií.
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Ve Šternberském paláci připravila 
Národní galerie Praha unikátní výstavu, 
která se věnuje pravděpodobně největ-
šímu nepříteli galerií či sběratelů. Jedná 
se o napodobeniny uměleckých děl. 
Najdete zde kopie ve stylu holandských 
mistrů ze sedmnáctého století nebo 
malby či kresby českých umělců z deva-
tenáctého a počátku dvacátého století.

Rozeznat falzum od originálu 
může být v mnoha případech velice 
náročná disciplína. Přijďte se o tom 

Stovky vánočních přání vyrobily 
děti se svými učiteli ze základních 
škol v Praze 1. S nápadem přišla 
místostarostka Eva Špačková a přá-
ní i obrázky s adventní tematikou 
poputují k těm, kteří nemají možnost 
strávit svátky v kruhu rodinném 
nebo se svými přáteli. Potěší tedy 
lidi osamělé nebo seniory v domo-
vech s pečovatelskou službou. 

Galerie hlavního města Prahy instalovala 
na Kampě k výročí 17. listopadu cyklus Vik-
tora Karlíka Hlasy z podzemí. Projekt vznikl 
ve spolupráci s Prahou 1 a pod záštitou 
starosty Petra Hejmy. Program Umění pro 
město je financován Magistrátem hlavního 
města Prahy díky trvalé podpoře radní pro 
kulturu a cestovní ruch Hany Třeštíkové.

„Praha 1 byla odjakživa centrem 
kultury, za komunismu vedle kultury 
oficiální i té neoficiální. I proto jsem rád 
podpořil instalaci cyklu Viktora Karlíka 
v parku Kampa, kde bude připomínat, že 
jednou ze základních podmínek lidské 

V Malostranské besedě proběhl slav-
nostní křest dvou nových knih spisova-
tele, novináře a historika Dana Hrubého. 
K populární třídílné sérii Pražské příběhy 
tak nyní přibyly dvě knihy, které popisují 
ty temnější události, jež Praha v minu-
losti zažila. Vypráví totiž o vraždách. 

Pražské mordy ve dvou dílech po-
jednávají o známých, ale i zapomenutých 
kriminálních činech z dob monarchie 
a první republiky. „Na některé nechval-
ně proslulé vraždy se postupem doby 
nalepila spousta mýtů. My bychom rádi 
představili tyto temné příběhy tak, jak se 
skutečně odehrály,“ vysvětlil Dan Hrubý, 
který zajímavé příběhy zveřejňuje i v pe-
riodikách Prahy 1 – v magazínu JEDNA 
a v Sousedovi.

obě knihy jsou již nyní k dostání na 
https://eshop.prazskepribehy.cz/ a ve 
všech dobrých knihkupectvích 

Vánoční přání od dětí 
potěší nejen osamělé 
seniory

u pomníku Milady 
horákové jsme oslavili 
odchod komunistů 
z Parlamentu

Pražské příběhy pokřtily cyklus Pražské mordy

svobody je nezávislá a svobodná kultura,“ 
uvedl Petr Hejma. Soubor Hlasy z podze-
mí vytvořil výtvarník Viktor Karlík v letech 
2000–2013 a zahrnuje svébytné objekty: 

Falza? Falza!

přesvědčit do Šternberského paláce. Ko-
pie uměleckých děl se totiž často mohou 
objevit nejen na místech, jako jsou staro-

litinové poklopy-kanály s citacemi třinácti 
básníků, jejichž tvorba je spojena s Prahou 
– Jiřího Koláře, Jana Hanče, Zbyňka Hejdy, 
Andreje Stankoviče, Ivana Martina Jirouse, 
Egona Bondyho, J. H. Krchovského, Pavla 
Zajíčka, Filipa Topola a dalších.

„K dílu všech těchto autorů mám 
osobní vztah. Jsem jejich dlouholetý čte-
nář. Některým z nich jsem graficky upravil 
nebo výtvarně doprovázel jejich knihy. 
Všechny tyto básníky vyjma Jana Hanče 
jsem osobně poznal a s některými i sdílel 
vymezený čas,“ říká k dílu autor Viktor 
Karlík. 

žitnictví nebo bazary, ale třeba i v aukč-
ních síních. Kromě vystavených falz si 
návštěvníci mohou užít také interaktivní 
část, kdy na ně čeká úkol rozpoznat 
originál od padělku. Díky tomu si zde 
najdou zábavu třeba i vaše děti.

Expozice ve Šternberském paláci 
Falza? Falza! potrvá až do 1. 5. 2022. 
S návštěvou rozhodně neotálejte.
Více informací naleznete na webu: 
www.ngprague.cz. 

Viktor karlík: hlasy z podzemí

17. listopadu se lidé sešli také u po-
mníku Milady Horákové na Pětikostel-
ním náměstí na konci Sněmovní ulice, 
aby spolu s touto obětí komunistické 
zvůle symbolicky oslavili, že voliči 
do Parlamentu nezvolili komunisty.

„V minulosti jsme se opakova-
ně přesvědčili, že demokracie a svo-
boda jsou velice křehké a rozbitné. 
Musíme je chránit v každé době 
a za každého počasí. V tom spočívá 
nejen odkaz oběti Milady Horákové 
a listopadových událostí z let 1939 
a 1989, ale i zkušenost z doby 
současné, kdy demokracie začí-
nala být opět v ohrožení. Výsledek 
nedávných voleb ji ale opět posílil 
a z toho mám velkou radost,“ uvedl 
Petr Hejma, starosta Prahy 1, který 
sousedy k pomníku spolu s lékařem 
Martinem Janem Stránským pozval.

Pomník na konci Sněmovní 
ulice (uprostřed bývalého Pěti- 
kostelního náměstí) zaplatili iniciáto-
ři s nadačním fondem Martina  
J. Stránského z veřejné sbírky. Auto-
rem je Václav Faltus. 

Bruslení si můžete dopřát na otevře-
ných ledových kluzištích v sousedství 
Nemocnice Na Františku, na Střelec-
kém ostrově, na ovocném trhu anebo 
u Hollara. Na všech těchto místech se 
brusle za poplatek i půjčují. A můžete 
si tu dát něco dobrého na zahřátí. 

ledová plocha Na Františku (největší 
kluziště  v Praze 1 o ploše 20 x 40 m) je 
k dispozici pro veřejnost od 26. 11. v pon-
dělí a ve středu od 8:00 do 15:00 a od 
15:30 do 17:30 hodin. V úterý pak od 10:00 
do 15:00 a od 15:30 do 17:30, ve čtvrtek od 
11:00 do 15:00 a od 15:30 do 17:30 hodin. 
V pátek si můžete přijít zabruslit od 8:00 
do 13:00 a od 16:00 do 17:30, v sobotu od 
12:30 do 14:30, dále mezi15:00 do 17:00 
a od 17:30 do 19:00 hodin. otevřeno je 
i v neděli, a to od 10:00 do 12:00, od 12:30 
do 14:30 a také od 15:00 do 17:00. Mezi 
jednotlivými časovými pásmy je vždy úpra-

va ledové plochy. Za vstupné zaplatí děti 
do čtrnácti let 40 korun a dospělí 70 korun. 
Půjčení bruslí stojí 50 korun (vratná záloha 
500 korun). Na Střeleckém ostrově se brus-
lí od 1. prosince ve všední dny od 14:00 do 
21:00 hodin, o víkendech pak od 10:00 do 
21:00 večer. obyvatelé Prahy 1 a děti do 
deseti let mají vstup zdarma, ostatní zaplatí 
50 korun. Na kluzišti na ovocném trhu se 
bruslí od 5. prosince každý den od 10:00 do 
21:00 hodin. o víkendu i s doprovodným 
programem. Za vstupné zaplatí dospělí 
100 korun, děti 50 korun.

Kluziště u Hollara nabídne bruslení 
na místě revitalizovaného čapadla těsně 
u Vltavy od 6. prosince. Bruslit můžete 
od pondělí do pátku od 13:00 do 22:00 
a o víkendu od 10:00 do 22:00 hodin. Bě-
hem zimních prázdnin a o svátcích pak 
od 10:00 do 22:00 večer (24. 12. a 1. 1. 
bude upřesněno). Vstup je zdarma. 

Přijďte si zabruslit do centra Prahy 

Vrátí se maršál Radecký na své náměstí?

Úspěšně bojoval proti Turkům, porazil 
Napoleona a od olomouce vyhnal Prusy 
– přesto stále nemá zpět svůj úctyhodný 
pomník. Změní se to? o to se za podpory 
Prahy 1 snaží Spolek Radecký Praha, 
který příznivce Josefa Václava Radeckého 
z Radče svolal na Malostranské náměstí. 

V minulosti se socha maršála Radec- 
kého nacházela na dolním Malostranském 
náměstí. Dnes je tam tramvajový pás 
a nástupní ostrůvek. Podle architektonické 

studie by se obnovený pomník měl na-
cházet v místech bývalého parkoviště. 
Tam  se také uskutečnilo setkání příznivců 
Radeckého a návratu jeho pomníku.

Malostranské náměstí brzy čeká 
magistrátem plánovaná rekonstrukce. 
Příznivci Radeckého pomníku už delší 
dobu žádají, aby se jeho návrat stal 
součástí magistrátního projektu. Petici za 
obnovu pomníku již podepsalo přes 1 700 
signatářů. Spolek Radecký Praha rovněž 
vyhlásil veřejnou sbírku ke spolufinan-
cování obnovy. Příznivci tak mohou přispí-
vat na účet 1025482119/6100. „Maršál 
Radecký patřil mezi naše nejvýznamnější 
vojenské osobnosti a já neskrývám, 
že patřím mezi zastánce reinstalace 
tohoto krásného sochařského díla. Právě 
v současné době je důležité prokázat 
odvahu a nebát se vrátit zpět něco takto 
krásného a důstojného,“ podpořil návrat 
pomníku starosta Prahy 1 Petr Hejma. 

Fota: P. Našic, J. Tatek, o. Přibyl

Granty na opravu 
domovního fondu
Městská část Praha 1 vyhlašuje pro 
rok 2022 nové granty, které poskytuje 
na vnější opravu plášťů domů.  
Úspěšní žadatelé mohou obdržet  
až 1 500 000 Kč.

K získání grantu je potřeba 
zaplatit minimálně 50 % skutečných 
nákladů a splnit všechny podmínky 
uvedené na webu městské části, na 
odkaze www.praha1.cz/dotace- 
-opravy-domovniho-fondu/.  
Žádost je nutné odevzdat nejpozději 
do 11. března příštího roku. 

Na webu městské části nalez-
nete také současně běžící granty na 
ochranu kulturního dědictví a další 
oblasti. 

https://eshop.prazskepribehy.cz/
http://www.ngprague.cz/
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Podpořte naše 
živnostníky i během adventu!
nakupujte dárky, využívejte služby

alfafila
Václavské náměstí 785
út–pá 11:00–18:00 hodin

Vinárna blatnička
Michalská 511
tel. 224 225 860

bylinářství
Navrátilova 16
www.bylinarstvipraha.cz

Dance Perfect
Národní třída 961
Palác Metro, tel. 221 085 260

Designový obchod backyard
U obecního dvora 2
www.back-yard.cz

cD krakovská
Jilská 22
tel. 602 313 730

Domácí potřeby kotva
náměstí Republiky
po–ne 9:00–20:00 hodin

bowla bar
Kožná 5
tel. 604 653 312

české kožené zboží
Truhlářská 10
tel. 222 313 665

herna pro děti kulíškov
Kotva, náměstí Republiky
po–ne 10:00–20:00 hodin

hugo chodí bos
Vodičkova 35
www.hugochodibos.cz

Votre plaisir
Klimentská 1
tel. 737 509 106

Pink Flower Flora
Národní 37
tel. 730 561 770

knihkupectví kosmas
Perlová 3
tel. 224 225 558

Max’s steakhouse
ostrovní 1447
tel. 734 571 287

Pragomodel
Klimentská 1218
tel. 233 352 793

krejčovství zach
Újezd 31
tel. 737 767 350

Modrobílá linie
pasáž lucerna, Štěpánská 61
tel. 777 290 270

... anebo si prostě 
jen pochutnávejte...

http://www.bylinarstvipraha.cz/
http://www.back-yard.cz/
http://www.hugochodibos.cz/
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„Městská část takto komplexní dokument 
pro svůj budoucí rozvoj dosud neměla. 
Nicméně naváže v něm i na již vytvořené 
dílčí materiály, například z oblasti škol-
ství,“ upozornil Petr Hejma, starosta Pra- 
hy 1. „Strategie určí celkový směr rozvoje 
městské části, její principy ale pomohou 
i v každodenním rozhodování,“ dodal.

K rozvoji měst a obcí se dá přistupo-
vat dvěma způsoby. Buď se vše ponechá 
živelnosti, nebo se rozvoj „uměle“ ovlivňuje, 
přičemž slovo „uměle“ je odvozeno od slova 
„umět.“ Takové „umění“ musí stát na pev-
ném základě strategie udržitelného rozvoje. 

„Správně vytvořená strategie se opírá 
o tři pilíře – environmentální, ekonomický 
a sociální,“ řekl Petr Rachunek z radničního 
oddělení strategického plánování  
a  participace. Vedení městské části se 
proto rozhodlo ve spolupráci s obyvateli 

a s mnoha odborníky z různých oblastí tako-
vou strategii připravit a následně se jí i řídit.

Vytvořit kvalitní Strategii udržitelného 
rozvoje není zrovna jednoduché. Mnohé 
strategie měst nebyly správně a pečlivě vy-
tvořené a nakonec skončily v šuplíku. Proto 
Praha 1 přistoupila k přípravě takzvanou 
participační metodou. Do tvorby budou 
zapojeni nejen odborníci z různých oborů, 
úřad městské části, spolky a asocia- 
ce, ale zejména veřejnost. „Uskuteční se 
deset setkání s obyvateli Prahy 1 na růz-
ných místech naší městské části, stejný 
počet proběhne i online. Zde budou moci 
ti, kteří o to budou mít zájem, diskutovat 
a navrhovat změny,“ zdůraznil starosta 
Petr Hejma.

Právě probíhající výzkum má tři části, 
jež se od sebe odlišují způsobem sběru 
dat. V první části, která skončí v lednu 

příštího roku, se data sbírají prostřed-
nictvím rozhovorů s náhodně vybranými 
obyvateli Prahy 1, a to podle předem dané 
osnovy. Ve druhé části, která má proběh-
nout v únoru, pak experti ověří zjištění 
z první části výzkumu dotazníkovým šet-
řením na širokém vzorku obyvatel měst-
ské části. Ve třetí části výzkumu, která se 
uskuteční v říjnu, budou náhodně vybraní 
obyvatelé diskutovat o dílčích výstupech 
zpracovaného strategického plánu. Bude 
to tedy jakýsi brainstorming.

„Tvorbu strategie i průběh výzkumu 
budou moci lidé kontinuálně sledovat od 
27. prosince na webu a Facebooku měst-
ské části. Připravovat ale budeme i repor-
táže k různým tématům, veřejné debaty 
a podobně,“ uvedl Petr Rachunek. 

Text: Milan Hulínský

Jednání o vylidňování center 
se zástupci visegrádské čtyřky 
ve Varšavě
Po návštěvě Berlína zamířila tentokrát delegace Prahy 1 
do polského hlavního města. Městskou část zastupovali 
Bronislava Sitár Baboráková a Tomáš Heres. Opět řešili 
problematiku vylidňování center metropolí, následky covi-
dové pandemie a další významná témata. Setkali se zde se 
starosty městských částí Varšavy, Bratislavy a Budapešti. 
Jednalo se tedy o zástupce kompletní visegrádské čtyřky.

Tomáš Heres, předseda Finančního výbo-
ru ZMČ Praha 1

Jak obyvatelé Prahy 1 vnímají kvalitu svého života? Jak se jim tu vůbec žije?  
Co a kde by rádi změnili? Odpovědi nejen na tyto otázky se budou snažit získat  
autoři výzkumu s názvem Praha 1 očima občanů, který začal na podzim a potrvá  
zhruba rok. Zjištěné skutečnosti se stanou jedním z výchozích materiálů zpracování 
Strategie udržitelného rozvoje Prahy 1. Ta by měla být hotová do konce září 2022.

Praha 1 bude mít svůj první 
strategický plán rozvoje

Krátkodobé ubytování: Pařížská 
radnice vysoudila miliony

obsah dvoudenního setkání shrnuje 
dohoda o společném záměru (letter of 
Intent), kterou podepsali všichni zástupci 
těchto čtyř středoevropských centrál-
ních distriktů. V prohlášení byla mimo 
jiné uctěna památka obětí koronavirové 
pandemie. Dohoda účastníky zavazuje ke 
vzájemné spolupráci při řešení palčivých 
otázek turismu a vylidňování center měst. 
Praha 1 chce postupovat koordinovaně 
ve spolupráci se zmíněnými městy.

„Rádi bychom touto spoluprací 
dosáhli možnosti vyvíjet ještě větší tlak 

asi nejblíže. To však neznamená, že se 
Varšava nebo Bratislava s těmito problé-
my nesetkávají. Díky společné komuni-
kaci všichni poznáváme širší souvislosti 
v rámci centrálních městských částí. 
Touto problematikou se také zabýváme 
v rámci skupiny dvaadvaceti evropských 
měst. Od této kooperace si slibujeme, že 
dosáhneme ještě kvalitnější spolupráce 
a získáme větší množství informací a sil-
nější hlas,“ řekla předsedkyně Výboru pro-
ti vylidňování centra a podporu komunit-
ního života Bronislava Sitár Baboráková.

Na uzavřenou dohodu by jednotliví 
zástupci rádi navázali již v příštím roce. 
„Plánujeme další společné setkání. Příští 
rok bychom rádi využili předsednictví Čes-
ké republiky v Evropské unii a pozvali naše 
kolegy k nám do Prahy. Schůzky by se 
mohli zúčastnit i zástupci České republiky 
v Evropském parlamentu, což je dle naše-
ho názoru směr, kterým bychom se měli 
nadále ubírat. Zvláště když tyto problémy 
řeší většina centrálních městských částí 
evropských měst,“ zdůraznil Tomáš Heres.

Představitelé Prahy 1 tak měli ve Var-
šavě možnost přesvědčit se, že naši souse-
dé ze střední Evropy čelí velice podobným 
výzvám. „A to v menším, či větším měřítku 
– mobilita, rušení nočního klidu i krátkodo-
bé ubytování jsou jevy, které musíme řešit 
společně. Věřím, že jsme našli vhodné part-
nery, s nimiž si budeme moci konstruktivně 
předávat informace z našeho prostředí 
a využít k tomu i spřátelené instituce,“ 
dodala Bronislava Sitár Baboráková. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv MČ Praha 1

na Evropskou unii a soukromé subjek-
ty, především na společnost Airbnb,“ 
prohlásil předseda Finančního výboru 
Prahy 1 Tomáš Heres. Městská část tak 
jednoznačně našla spojence, kteří mají 
stejný zájem, aby život v centru velkoměst 
fungoval na základě symbiózy komunitní-
ho života, podnikání a turismu.

Na rozdíl třeba od Bratislavy nebo 
Varšavy je Praha masovým turismem 
postižena výrazně. „Budapešť je nám 
s množstvím problémů vycházejících 
z masového turismu v rámci zemí V4 

Již loni v září zaznamenala Paříž úspěch 
ve svém tažení proti krátkodobému 
ubytování. Evropský soudní dvůr rozhodl 
v její prospěch ve sporu se společností 
Airbnb, když podpořil nový francouz-
ský zákon, který mimo jiné zakazuje 
krátkodobé pronajímání nemovitostí 
na více než sto dvacet dní za rok. 

V červenci Paříž vyhrála další soud-
ní spor s Airbnb. Nejvyšší soud ve Fran-
cii společnosti nařídil zaplatit pokutu 

osm milionů eur za to, že umožnila více 
než tisíci provozovatelům porušovat pra-
vidla pro registraci jejich pronajímaných 
nemovitostí. Tito majitelé své pronájmy 
sice nabízeli na stránkách Airbnb, ale 
vyhnuli se všem platným nařízením. 

Nyní tedy francouzská metropole 
slaví další soudní vítězství, tentokrát nad 
společností Booking.com. Ubytovací portál 
nepředal městu potřebné informace, ze-
jména pokud jde o počet dní, během kte-

rých bylo ubytování poskytováno. Poté, co 
v roce 2019 vstoupil v platnost tzv. zákon 
ElAN, jsou platformy povinny předávat 
městům výpisy svých pronajímatelů. Ně-
kolik z nich však od počátku odmítalo toto 
pravidlo dodržovat. Paříž se proto rozhodla 
žalovat devět platforem včetně Booking.
com. obdobný problém řeší živnostenský 
odbor Prahy 1, kde ze stejného důvodu 
běží řízení se společností Airbnb. 
Text: (red)

Pařížský soud udělil společnosti Booking.com pokutu ve výši 1,234 milionu eur  
(zhruba 31 milionů korun). Platforma, která zprostředkovává také krátkodobé  
ubytování v bytech,  nepředala městu informace, které jí ukládá zákon. 

Zájem médií o jednání byl velký. Bronislava S. Baboráková při rozhovoru pro polskou 
televizi
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Na jaká setkání a společenské události 
se mohou naši čtenáři těšit v období 
adventu a Vánoc?
Především se s velkou nadějí snažíme 
o návrat k tradičním akcím a normálnímu 
společenskému životu. Již koncem listo-
padu se nám podařilo prožít už dvanáctý 
ročník Malostranského candrbálu v Ma-
lostranské besedě. Jako vždy ho organi-
zoval Spolek občanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan ve spolupráci s první městskou 
částí, dobrovolnými hasiči, městskými 
strážníky a výtvarníky z Karlova mostu.

Prosinec zpříjemní Adventní zpívání 
– vystoupení dětských pěveckých sborů. 
To každoročně připravuje naše městská 
část společně s některými spolky. Zpívat 
a setkávat se budeme na čtyřech mís-
tech – ve Vojtěšské čtvrti, na Uhelném 
trhu, Kozím plácku a Petrském náměstí. 
Těšit se můžeme také na rozsvícení  
malostranského vánočního stromu  
5. prosince. Ve spolupráci se spolkem 
Prevence dětem chystáme kulturní  
podvečer v loretánské zahradě.

budou přes zimu v provozu kluziště?
V této souvislosti mám jednu dobrou 
zprávu. Kromě již osvědčených ledních 
ploch na ovocném trhu a Na Františku 
jsme 1. prosince otevřeli další místo pro 
veřejné bruslení na Střeleckém ostrově. 

bude městská část připravovat speciální 
vánoční akce pro seniory?
V rámci pravidelných výletů plánuje-
me pro naše seniory návštěvu liberce 
a Českých Budějovic, kde budou moci 
nasát předvánoční atmosféru a navštívit 
místní trhy. Největším svátkem bude pak 
Vánoční koncert na Žofíně 12. prosince, 

který pořádá městská část a Středisko 
sociálních služeb. Adventní program 
završí vánoční oběd v Malostranské 
besedě, kam jsou pozváni naši senio-
ři, kteří jsou sami. Pro třicet lidí bude 
připraveno štědrovečerní menu a drobný 
dárek. Každoročně se na toto setkání 
těším a vždy v poledne, když u nás doma 
vrcholí přípravy na Štědrý večer, odchá-
zím za seniory do Malostranské besedy.

když odhlédneme od vánočního času,  
na co se nejvíc zaměřuje péče o seniory?
Volnočasové aktivity probíhají v našich se-
niorských klubech, Domech s pečovatel-
skou službou, pohybovém centru i mimo 
tato zařízení. obecně se snažíme vést 
péči o seniory podle motta, že žádný se- 
nior, který bydlí v Praze 1, by neměl žít 
s pocitem, že je sám. Tuto životní pohodu 
by měla v první řadě zajistit rodina. Pokud 
to z nějakého důvodu není možné, přichá-
zejí na řadu sousedé. Během pandemie se 
ukázalo, že sousedská pomoc má oprav-
du velký význam. lidé i o dvě generace 
mladší se o seniory ze sousedství starali 
– nosili nákupy, léky, byli k dispozici. 

Teprve ve chvíli, kdy selže solidari-
ta rodiny i sousedů, by měla nastoupit 
radnice a vytvářet podmínky a možnosti, 
jak pomoci. A na tom je postavena spo-
lupráce hlavně se Střediskem sociálních 
služeb. Pořádáme různé společenské 
akce, setkáváme se v klubech pro seniory, 
jezdíme na výlety...  Vzpomínám si, jak za 
mnou na plese seniorů přišla jedna paní. 
Děkovala, že díky plesu měla důvod se 
slavnostně obléct. 

Poporuje městská část individuální  
péči seniorů?
Mnoho seniorů bydlí v bytech v Domě 
s pečovatelskou službou a o žádné jiné 
služby nemají zájem. Přesto však někteří 
využívají například tísňovou péči. Ta je 
určena pro všechny seniory a osoby se 
zdravotním postižením, kteří trvale žijí 
v Praze 1. obecně je známá jako „nou-
zové tlačítko“ a pomáhá všem, kdo žijí ve 
vlastní domácnosti, ale obávají se třeba 
pádu nebo náhlého zhoršení zdravotního 
stavu. Pokud něco takového nastane, 
stačí stisknout tlačítko, které má klient 
stále u sebe, a dispečink okamžitě situaci 
začne řešit. Služba je k dispozici 24 hodin 
a sídlí v poliklinice v Palackého ulici.

jak probíhá očkování seniorů třetí  
dávkou?
Během celé doby očkování byla a je senio-
rům k dispozici info linka. Pracovnice Stře-
diska sociálních služeb pomáhá především 
s registrací a zajištěním místa očkování. 

Žádný senior z Prahy 1 
by neměl žít s pocitem, 
že je sám

Všichni obyvatelé našich Domů s pečova-
telskou službou už jsou třetí dávkou naoč-
kováni. Výjimku tvoří jedinci, kteří nemo-
hou být očkováni ze zdravotních důvodů.

Poznamenávají vlny pandemie  
spolkovou činnost?
Samozřejmě ano. Spolky fungují ve ztí-
žených podmínkách. Početnější akce se 
musí organizovat jinak, je potřeba dodržo-
vat nařízení a doporučení, na místě je opa-
trnost. To všechno práci spolků ovlivňuje.

jakým způsobem městská část podporu-
je realizaci akcí ve veřejném prostoru?
Bez naší finanční pomoci by se řada 
těchto setkání, koncertů, vánočních 
trhů nebo výstav vůbec neuskutečnila.

Dotační tituly od nás dostává ročně 
přes 200 subjektů. Systém dotací probíhá 
trojím způsobem. Buď přispějeme subjek-
tům, jako jsou například spolky, galerie, 
divadla na celoroční činnost. Pokud někdo 
z nich přijde během roku s nápadem 
na uspořádání nějaké mimořádné akce, 
městská část se finančně spolupodílí. 
Vznikají i situace, kdy sama městská část 
chce uskutečnit nějakou událost a objed-
ná si ji u subjektu, který ji zajistí.

Plánujete už teď nějaké akce na příští rok?
Byl bych především rád, kdybychom 
mohli pokračovat v podobném duchu 
jako letos, i když pandemie přináší různě 
se v čase proměňující opatření. Plánuje-

Do gesce Petra Burgra, 1. místostarosty MČ Praha 1, patří kultura, sport, občanská 
společnost, místní spolky, sousedská setkání, volnočasové aktivity seniorů 
a Středisko sociálních služeb. Povídali jsme si s ním nejen o akcích, které nás čekají 
během prosince, ale také o našich seniorech a o tom, jak bude trávit letošní Vánoce.

me na 26. února tradiční Malostranský 
masopust a na 27. března Ples seniorů. 
Rádi bychom uspořádali Čarodějnice 
na Kampě. Chceme samozřejmě pokra-
čovat v organizaci seniorských výletů, 
plaveb na Vltavě a komunikovat se 
seniory tak, aby se jich do těchto spole-
čenských událostí zapojilo co nejvíce.

jak budete trávit Vánoce?
Tradičně až konzervativně. Sejde se 
u nás početná rodina včetně vnoučat. 
Jak jsem se už zmínil, na Štědrý den 
půjdu, jako každý rok, na oběd se seniory 
z Prahy 1 do Malostranské besedy. Pak 
pravidelně chodívám na společensko 
přátelské setkání pod Karlův most a večer 
si neumím představit bez půlnoční mše.

co byste popřál čtenářům do roku 2022?
Když zůstaneme v křesťanském duchu, 
který k naší kultuře patří, chtěl bych 
všem popřát, aby se nenechali zahltit 
marketigovým stylem Vánoc a lákadly 
supermarketů. Advent je od slova ad-
ventus, což v latině znamená příchod, 
kdy s nadějí očekáváme příchod betlém-
ského dítěte. Přeji našim čtenářům, aby 
s touto nadějí žili po celý příští rok. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek

Rozhovor byl připraven 
před vyhlášením nouzového stavu.

Petr Burgr s ředitelkou Střediska sociálních služeb Helenou Čelišovou při výletu lodí 
pro seniory a jejich vnoučata
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Katolického kněze, teologa, 
religionistu, sociologa,  
psychologa a filozofa  
Tomáše Halíka není nutné 
dlouze představovat.  
Je významnou a nepře- 
hlédnutelnou postavou  
veřejného života již mnoho  
desetiletí a nyní nově také 
držitelem letošní Ceny  
Prahy 1. 

Tomáš Halík: 
Kněz, kterého 
ovlivnil Palach

Kromě svého působení v akademic-
ké farnosti při kostele Nejsvětějšího 
Salvátora je pedagogem na Filozo-
fické fakultě Univerzity Karlovy, ale 
také držitelem mnoha světových 
uznání. Mezi ty patří například Tem-
pletonova cena. Jejím laureátem se 
stal jako první Čech a mezinárodně 
uznávaná osobnost v roce 2014 za 
obhajující dialog mezi různými vyzná-
ními a také za budování náboženské 
a kulturní svobody v době okupace 
Československa po roce 1968.

Tomáše Halíka při jeho cestě 
k poslání a kariéře kněze významně 
ovlivnil také Jan Palach. „V lednu roku 
1969 jsem jako vysokoškolský student 

organizoval rekviem za Jana Palacha. 
Byl stejně starý jako já, studoval na 
stejné fakultě a přestože jsme se osob-
ně neznali, jeho smrt na mě obrovsky 
zapůsobila,“ říká Tomáš Halík.

Když pak z Filozofické fakulty 
v noci, pod zimníkem na srdci, nesl 
přes Karlův most posmrtnou mas-
ku Jana Palacha do kostela svatého 
Tomáše, kde se rekviem konalo, vedl 
vnitřní dialog s Palachem a přemýšlel 
nad dopisem, který po sobě zanechal. 
Psal v něm, že je pochodní číslo jedna. 
„Uvědomil jsem si, že každý, kdo pocho-
pil smysl jeho oběti, kterou nás chtěl 
probudit z letargie a kolaborace, je tou 
pochodní číslo dvě,“ vzpomíná Tomáš 
Halík na chvíle, kdy se rozhodl vstoupit 
do disentu, nechat se tajně vysvětit 
a působit v ilegalitě jako kněz, tedy 
věnovat svůj život něčemu vyššímu.

Velmi zajímavá je také historie 
rodu Tomáše Halíka, která je neodmys-
litelně spojena s Prahou 1. Na Karlově 
mostě u mostecké věže bojoval v roce 
1848 na barikádách pradědeček To-
máše Halíka Jan Halík, přítel J. K. Tyla 
a mnoha českých obrozenců a vlas-
tenců. V současném působišti Tomáše 
Halíka, tedy v komplexu Klementina, 
pracoval mnoho let jeho otec Miroslav, 
který byl mimo jiné vydavatel spisů 
bratří Čapků a knihovník v Národní 
knihovně.

Klementinum a kostel Nejsvě-
tějšího Salvátora je nejenom místem 
náboženského kultu a bohoslužby, ale 
je to také významné kulturní centrum. 
Probíhají zde koncerty duchovní hudby, 
literární večery a také pravidelné inter-
vence moderního umění. „Vždy v adven-
tu a před Velikonocemi zde umisťujeme 
významné artefakty moderního umění, 
abychom ukázali, jak koresponduje 
moderní a historické umění. Celé to 
také vystihuje poslání této farnosti, kde 
chceme tvořit most mezi tradicí a hy-
permoderními otázkami současných 
lidí,“ vysvětluje Tomáš Halík jedinečnost 
tohoto místa, které stojí za návště-
vu, a to nejen v době adventní nebo 
velikonoční, ale během celého roku. 
Tuto výraznou osobnost české katolické 
církve můžete běžně potkat při pravi-
delné bohoslužbě a kázání v prostorách 
nádherného kostela Nejsvětějšího 
Salvátora a zastavit se v uspěchaném 
světě na několik desítek minut k rozjí-
mání a duchovnímu odpočinku. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Jaroslav Tatek

„Asi největší úspěch sklízí náš unikátní sportovní projekt 
s názvem V Praze naučíme děti sportovat, který jsme spustili 
v roce 2013. V posledním předcovidovém školním roce se jej 
zúčastnilo přes devět tisíc dětí z Prahy 1 a sousedních měst-
ských částí. Školáci a předškoláci si mohou vyzkoušet sporty, 
jako jsou plážový volejbal, plavání, bruslení, tenis anebo na-
příklad squash,“ popisuje ředitelka nadace Dana Maršálková. 

Sportovní lekce probíhají v době školní výuky a kompenzují 
dětem z centra Prahy omezené možnosti a prostory ke sportová-
ní. Doprava na sportoviště, pomůcky i profesionální trenéři jsou 
pro děti zcela zdarma. 

Nadace Pražské děti také pořádá a financuje řadu venkov-
ních kulturních a interaktivních programů či vernisáže umělecké 
činnosti žáků základních škol, a to v parku za Staroměstskou 
radnicí. „Populární jsou také příměstské sportovní tábory, které 
každému dítěti z Prahy 1 i z jejích škol a školek naše nadace 
částečně hradí,“ doplňuje Dana Maršálková.

historie

Tato nadace vznikla v roce 1993 a založilo ji Sdružení pro  
obnovu a rozvoj řemeslných a uměleckých tradic. Na počátku 
fungovala především jako provozovatel škol v přírodě nebo se 
zabývala například seznamováním dětí s řemeslnou výrobou.  
Její činnost se však postupně i díky propojení s Prahou 1 roz-
šiřovala. Už od přelomu tisíciletí naše městská část nadaci řídí 
a kontroluje prostřednictvím správní rady, ve které má většinové 
zastoupení. Složení správní rady se po každých komunálních 
volbách obměňuje a jejími členy jsou zpravidla radní Prahy 1, 
její zastupitelé nebo členové odborných komisí „zleva doprava“. 
Nyní v jejím čele stojí starosta Prahy 1 Petr Hejma. 

nadace Pražské děti 
– investice do těch nejmenších

charita a dětské domovy

Přes dvacet let nadace pravidelně pořádá charitativní sbírku 
určenou Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol. od roku 2000 se nada-
ci pro tuto kliniku podařilo nasbírat a z vlastních prostředků 
doplnit už sedm milionů korun. „Podporujeme také dětské 
domovy, jako je např. DD v Krásné Lípě,“ dodává ředitelka 
nadace. Tato nadace také podporuje další neziskové subjekty.

Financování Nadace Pražské děti

Všechny uvedené kulturní, sportovní a charitativní projekty by sa-
mozřejmě nebylo možné organizovat bez potřebných finančních 
prostředků. Ty nadaci zajišťuje dlouhodobá nájemní smlouva 
s Prahou 1, díky které užívá část parku za Staroměstskou radnicí. 
Kromě programů pro školní a předškolní děti je prostor využíván 
pro stánkový prodej. To má na starost partnerská společnost 
Delicato Centrum, a. s. Nadace má tak zajištěn příjem v řádu 
několika milionů korun ročně. Díky tomuto může navíc kaž- 
dý rok odvádět do pokladny městské části více než milion korun. 

„Projekty nadace si velmi pochvalují jak děti, tak i jejich rodi-
če, pedagogové a další odborníci a pro nás jsou příkladem té nej-
správnější investice – tedy do zdravého pohybu, vzdělání a rozvoje 
našich nejmenších,“ uzavírá starosta Petr Hejma. 

Text: Jan Petříš Fota: Jaroslav Tatek, Patrik Kuba

Máte doma školáčka či předškoláčka? Tak to jste se s největší pravděpodobností 
setkali s některým ze skvělých projektů Nadace Pražské děti. Tisíce dětí z Prahy 1 
totiž každoročně využívají širokou nabídku aktivit zaměřených na děti z mateřských 
a základních škol.

PRoSINEC 2021 / lEDEN 2022  ObčaNská sPOlEčNOsT

Nadace Pražské děti pozvala děti z mateřských škol na Vodnic-
kou pohádku

Na akci Pískování na Strahově přišel za dětmi starosta Petr 
Hejma

Tomáš Halík při udílení Cen Prahy 1
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Zmíněná dvě oddělení nesou název 
Matrika a Státní občanství. Zaměřme 
se nejprve na první uvedené. Když se 
řekne oddělení matrik, řadě lidí se určitě 
jako první vybaví novorozenci a jejich 
jména. V tom je však Praha 1 trochu 
specifická. Pojmenování dětí se totiž řeší 
přímo v porodnicích. Vzhledem k tomu, 
že v naší městské části žádnou porod-
nici nenajdete, jsou novorozenci poprvé 
evidováni tam, kde se narodí. „Nejbližší 
porodnici najdeme U Apolináře v Praze 2. 
Nás se novorozenci týkají pouze v pří-
padě, když se narodí doma, a to bývají 
řádově jednotky dětí ročně,“ říká lenka 
Jelínková.  odbor se může pochlubit 

jednou specialitou v podobě starých 
matrik. Spravuje církevní matriční knihy 
vedené do konce roku 1949 za území celé 
Prahy. Současně do jeho kompetence 
spadá i péče o knihy Židovské nábožen-
ské obce a Vojenské matriční knihy.

svatby

To, co oddělení matrik řeší nejvíc, jsou 
jednoznačně sňatky všeho druhu. Vždyť 
centrum Prahy je to nejkrásnější mís-
to pro spojení dvou životů. „Tradičně 
oddáváme v obřadní síni na Staroměst-
ské radnici, ale lidé si často vybírají 

Odbor matrik: Svatby, 
registrovaná partnerství, 
ale i změna jména
Co si představit pod Odborem matrik Prahy 1? Je to jedno-
duché. Dvacet zaměstnankyň rozdělených do dvou oddě-
lení má na starost to, co se týká nebo někdy bude týkat nás 
všech. Státní občanství, sňatky, registrovaná partnerství 
nebo třeba změnu jmen. Některou agendu zajišťuje pro celé 
hlavní město nebo dokonce celou Českou republiku. Čin-
nost je tak skutečně pestrá a zajímavá. Odbor nám před-
stavuje jeho vedoucí Lenka Jelínková.

i jiná místa v Praze 1. Velice populární 
je například Vrtbovská zahrada,“ po-
pisuje vedoucí odboru matrik. A kdo 
může o svatbu v městské části požádat? 
„Absolutně každý, kdo splňuje veškeré 
náležitosti k uzavření sňatku. Nikdo není 
upřednostněn. Nezáleží na tom, jestli jste 
z Prahy 1, z opačného konce Česka nebo 
ze zahraničí. Důležité je rezervovat si ter-
mín s dostatečným předstihem. Nejlépe 
třeba i rok dopředu,“ dodává Jelínková.

o svatby je totiž skutečně velký zá-
jem. Před pandemií covidu se v Praze 1 
uskutečnilo v průměru téměř dvacet 
svateb týdně. A jak už naznačila lenka 
Jelínková, městská část je atraktivní 
i pro cizince. I když možná často v centru 
vídáte japonské či korejské páry při focení 
svatebních fotek, nepatří ani zdaleka mezi 
dominantní národnosti, které zde man-
želství uzavírají. Ti se sem většinou jezdí 
pouze fotit do svatebního alba. Z hlediska 
svateb je Praha nejoblíbenějším místem 
pro občany ruské a pro někoho možná 
překvapivě izraelské národnosti. „Stát 
Izrael totiž uznává jen velice málo zemí 
pro civilní sňatky svých obyvatel. Česká 
republika do skupiny těch několika vybra-
ných států patří, a tak jsme pro Izraelce 
lákavou destinací,“ vysvětluje Jelínková.

Registrovaná partnerství

Již jsme zmínili, že odbor v některých 
oblastech vykonává funkci i za hranicemi 
Prahy. Příkladem je registrované part-
nerství. Pokud se chce pár registrovat 
v celé Praze, musí se obrátit na odbor 
matrik Prahy 1, který jako jediný v hlavním 
městě umožňuje uzavření registrova-
ného partnerství. Na rozdíl od svateb si 
páry mohou logicky vybrat i místa mimo 
městskou část Praha 1. „Dalším rozdílem 
je například to, že obřad nevykonává 
představitel radnice z řad zastupitelů, ale 
matrikářka,“ doplňuje lenka Jelínková.

Prohlášení za mrtvé či změna jmen

Poněkud zvláštní činnost, ale bezpochyby 
ji můžeme uvést jako jednu ze zajíma-
vostí při popisu agendy oddělení matrik 
Prahy 1. Skutečně se jedná o prohlá-
šení za mrtvé. „To je situace, kdy člověk 
zkrátka zmizí na dobu, kdy policie či další 
instituce usoudí, že neexistuje šance, 
aby se osoba někdy znovu objevila. Nás 
tedy následně požádají o zpracování 
tohoto prohlášení,“ říká vedoucí odboru.

Další zajímavost zahajme otázkou: 
Uvažovali jste někdy o změně jména? 
I v tomto případě se totiž musíte obrátit 
na oddělení matrik. Ale pozor! Změna 
jména či příjmení je vážná věc a musíte 
k ní mít pádný důvod. „Zaznamenali jsme 
řadu někdy až trochu bizarních žádostí, 
kdy se osoby chtěly přejmenovat podle 
nějaké známé osobnosti nebo si člověk 
chtěl měnit jméno každý rok. Tomu se 
zkrátka nedá vyhovět,“ varuje potenciální 
žadatele o změnu jména lenka Jelínková. 
opodstatněné žádosti bývají především 
návraty k původnímu příjmení. 

státní občanství

oddělení státní občanství je nemé-
ně zajímavou součástí odboru. Vždyť 
Praha 1 je významným multikulturním 
centrem v rámci celé ČR. „V tomto 
případě je důležité zmínit velice úzkou 
kooperaci s Ministerstvem vnitra,“ říká 
Jelínková. oddělení je určitou spojkou 
právě mezi ministerstvem a žadatelem 
o udělení občanství. Zásadní podmínkou 
je mít v Praze 1 trvalé bydliště. A poté 

přichází další náležitosti včetně nut-
nosti znát český jazyk a české reálie.

Na začátku jsme uvedli, že některé 
činnosti odboru a jeho oddělení zahrnují 
celou Prahu (viz registrované partnerství) 
a některé dokonce celou Českou republi-
ku. Ptáte se tedy, kterou oblast působnos-
ti vykonává oddělení státního občanství 
Prahy 1 v rámci celé České republiky? 
Jsou to Češi narození v zahraničí. U nich 
totiž oddělení posuzuje státní příslušnost. 
A že se takových osob v zahraničí narodí 
opravdu hodně! Nejedná se jen o novoro-
zence, ale často i o potomky osob, které 
území republiky opustily ještě za Rakous-
ka-Uherska. Ročně to jsou tisíce žádostí 
o české občanství, které vyřizují pouze 
zaměstnanci tohoto oddělení sídlícího ve 
Vodičkově 18 na úřadě MČ Praha 1.

odbor matrik je jasnou ukázkou toho, 
jaký má Praha 1 celorepublikový i meziná-
rodní význam. Nechceme vůbec podhod-
nocovat tyto odbory v jiných městských 
částech nebo městech, ale bez toho 
našeho by se lidé jen těžko obešli. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek
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Soutěž o knihu: Znáte Prahu 1?
?

loni na začátku července zřídili na ob- 
vodním ředitelství Policie ČR Prahy 1 
samostatné oddělení, které se zabývá 
především pouliční a drogovou krimi-
nalitou. Do konce letošního října se 
jim podařilo zadržet už tři sta dealerů 
drog a dalších omamných látek.

„Svou činností jsme navázali na 
tým Krystal, který působil v Praze 1 od 
ledna 2019,“ vysvětlil npor. Jan Bila, 
vedoucí nového 11. oddělení Policie ČR. 

Tým Krystal byla menší skupina 
policistů vnější služby a kriminalistů, 
která se zaměřovala na prodej drog 
v centru metropole. Protože se je-
jich práce osvědčila a dosáhli velmi 
dobrých výsledků, vzniklo samostatné 
oddělení, které v této činnosti pokra-
čuje. V současné době je jeho sou-
částí třiadvacet policistů a s náborem 
dalších tří se počítá. V terénu pracují 
v uniformách i v civilu.

Příslušníci 11. oddělení se zamě-
řili především na Václavské náměstí 
a okolí Hlavního nádraží, kde se drogy 
prodávaly nejvíce. V těchto místech se 
jim podařilo prakticky zcela zastavit 
nelegální nabídku léčiv jako je Subutex, 

Policisté z Prahy 1 evidovali 
v městské části od začátku 
roku do konce října již 182 
případů krádeží vloupáním 
do vozidel. A s blížícími se 
Vánocemi počet případů 
každoročně stoupá. 

Přestože jsou zdejší policisté v rámci 
Prahy v potírání této kriminality nej-
úspěšnější, objasnit se jim podařilo 
patnáct procent případů, nejlepším 
řešením je prevence ze strany řidičů. 
A to i při zabránění krádeží věcí z ne-
zabezpečených vozidel. Za stejné 
období k nim došlo v osmasedm-

desáti případech. Z nich se poda-
řilo třiadvacet procent objasnit.

„Pachatelé jsou převážně recidivisté, 
často uživatelé omamných a psychotrop-
ních látek. Roste i počet mladistvých,“ 
upozornil Jakub Al Rihani, zástupce 
vedoucího oddělení Policie ČR, které se 
tímto druhem zločinů zabývá. 

Zloději nejčastěji rozbíjejí u auto-
mobilů okna. Používají k tomu kladívka, 
šroubováky, výjimkou není ani dlažební 
kostka. Někteří mají ale i rádiové zaříze-
ní, které vyrušuje frekvenci dálkového 
zamykání. U starších vozidel pak používají 
univerzální klíče. 

Nezřídka ale řidiči svou nepozorností 
pachatelům hodně nahrávají. Zapomínají 
vozidla zamykat nebo nechávají klíče 
v zámku. „Poškozenými jsou i různí kurýři 
či dopravci, kteří při vykládání zásilek 

ponechávají vozidla odemčená,“ uvedl 
Jakub Al Rihani. A zloději pak berou vše, 
vzácnými věcmi počínaje přes tašky, 
batohy, peněženky, vánoční dárky po slu-
neční brýle, drobné mince nebo dokonce 
krabičky cigaret. Prostě vše, co se dá 
zpeněžit. Nejlepší obranou proti vloupání 
do automobilu je prevence. „Nic nenechá-
vat na sedačkách a po opuštění vozidla 
vždy zkontrolovat, zda máte u sebe klíče, 
a jeho uzamčení prověřit chycením za kli-
ku dveří,“ doporučil Jakub Al Rihani. V pří-
padě, že vám vozidlo někdo vyloupí, určitě 
do něj nenastupujte a na nic nesahejte, 
aby se tím nezničily pachatelovy stopy. 
Ihned také zavolejte linku 158 a vyčkejte 
příjezdu hlídky Policie ČR. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Archiv PČR

Policisté z nového oddělení 
zadrželi už tři sta dealerů drog

Každý měsíc je v Praze 1 
vykradených více než osmnáct 
aut. nezapomínejme na prevenci!

Bruslení 
na Střeleckém ostrově

Zveme vás i my! 

1. 12. 2021 – 31. 1. 2022 
po–pá: 14–21 hodin 

víkendy: 10–21 hodin

Twitter

@prahajedna

Facebook

@prahajedna

TV JEDNA

@televizejedna

Facebook

@praha1online

Instagram

@prahajedna

Jean Gabin a Louis de Funès si ve slavném filmu Tetovaný krásně zabruslili. 
Můžete i vy.

Brusle lze zapůjčit za 100 Kč.

Vstup zdarma pro občany Prahy 1 a děti do 10 let, ostatní za 50 Kč. 

Facebook

@strelak.strelecky.ostrov

MČ Praha 1 a Malostranská beseda vás zvou!

V tomto dvojčísle magazínu JeDNA začíná seriál, v němž vám budeme postupně 
představovat jednotlivá oddělení Policie ČR Prahy 1. Tentokrát si můžete přečíst 
o práci 11. oddělení. 

Suboxone a Rivotril, které narkomanům 
nahrazují o mnoho dražší omamné 
a psychotropní látky.„Z těch tří set 
zadržených jsou z devadesáti procent 
dealeři drog. Ostatní byli kapsáři nebo 
násilníci. Podařilo se nám ale také 
vypátrat tři desítky osob, po kterých bylo 
vyhlášené pátrání,“ uvedl Jan Bila. Uži-
vatelům omamných látek uložili pokuty 
za více než 450 tisíc korun. V průběhu 
roku navíc odhalili i několik provozoven, 
kde se omamné a psychotropní látky 
distribuovaly nebo užívaly. Drtivou vět-

šinu pachatelů se podařilo pravomocně 
odsoudit a v řadě dalších případů byli 
potrestáni zákazem pobytu na území 
Prahy. Patrné je to i na první pohled 
v ulicích metropole, kde těchto problé-
mových lidí znatelně ubylo. „Veřejnost 
by nám pomohla tím, pokud by lidem, 
kteří navíc bývají mladšího věku a je na 
nich patrné, že jsou závislí na návyko-
vých látkách, nedávali na ulici peníze. 
Obratem je totiž použijí na jejich nákup,“ 
doporučil Jan Bila.

Vzhledem k tomu, že v posledních 
měsících se podobný problém objevil 
v oblasti Prahy 5, rozhodlo se vedení 
policie o rozšíření působnosti krimi-
nalistů i do těchto míst. V okolí metra 
Anděl a Smíchovské nádraží zadrželi 
během jednoho měsíce již několik 
desítek dealerů. „Intenzivně pracujeme 
na tom, aby bylo centrum Prahy a jeho 
okolí bezpečnější a pouliční prodej 
i konzumace drog se snížily na mini-
mum,“ dodal Jan Bila. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Archiv PČR

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 průče-
lí. Vaším úkolem bude uhádnout, 
co je to za dům a ve které ulici se 
nachází. Tentokrát vám napoví-

me, že dům má něco společného 
s volnočasovými aktivitami dětí. 

Správné odpovědi můžete  
posílat do 15. 1. 2022 na e-mail: 
redakce@praha1.cz. Výherce se  
už teď může těšit na knihu. 

Foto: Jaroslav Tatek 

Ze správných odpovědí na soutěžní otázku „Kolik manželů měla  
Alma Mahlerová?“ jsme vylosovali paní Věru bartůňkovou, 
která napsala, ža Alma Mahlerová měla tři manžely.

V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18  
na ni čekají dvě volné vstupenky na prosincové představení 
inscenace Věčná milenka Alma Mahlerová. 

Soutěž o vstupenky 
do Divadla v Řeznické
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Spolek přátel Petrské 
čtvrti slaví deset let

Petrská čtvrť byla dlouhou dobu po-
važována za takovou chudší sestřičku 
bohatých čtvrtí centra Prahy. „Dá se 
tvrdit, že rozmachu, který nyní zaží-
váme, výrazně napomohly povodně 
v roce 2002. Tento tragický moment 
trochu paradoxně odstartoval proces 
neuvěřitelného rozvoje, který zažívá-
me dodnes,“ říká linda Klečková. 

Vznik Spolku přátel Petrské čtvrti 
v roce 2011 byl jen dalším krokem při 
oživování čtvrti. „Neznamená to, že 
bychom do roku 2011 nic nedělali. 
Chtěli jsme ale dát všemu určitý řád, 
a tak jsme oficiálně založili spolek,“ 
popisuje vznik Klečková.

Petrské listy

Jednou z činností spolku je vydávání 
vlastních novin s názvem Petrské 
listy. o jejich obsah se stará přede-
vším profesionální novinářka Blanka 
Kovaříková a největší znalec Petrské 
čtvrti Pavel Novotný. objevují se 
zde texty, jež odkazují na pestrou 
historii i aktuální dění v této zajíma-
vé čtvrti. „Zásadním pravidlem pro 
Petrské listy je, že se zde neobjevuje 
žádná inzerce a žádná politická 
témata,“ dodává linda Klečková.

akce

Velká část akcí od Spolku přátel 
Petrské čtvrtí je určena dětem. Jedná 
se například o lampionový průvod, 
karneval na lodi Albatros, traťovou 
hru Petrská strašidla nebo bojovku 
Petrská Stínadla. „V rámci některých 
akcí spolupracujeme s dalšími orga-
nizacemi. Například Studio Paměť 

pořádá na Petrském náměstí akci 
Zažít město jinak,“ říká Klečková. 

Spolek také organizuje tematické 
vycházky Petrskou čtvrtí. Ty se nemusí 
týkat pouze historie, ale třeba i zapo-
menutých hospod či kaváren. Populár-
ní je také Svatopetrské kování, které 
lidem představuje krásné kovářské 
řemeslo. 

Významnou událostí, kterou 
rozhodně nemůžeme vynechat, je 
Adventní narozeninový koncert, který 
se odehrává v kostele svatého Petra 
Na Poříčí. Zde se každoročně slaví 
narozeniny spolku spojené s charitou  
„Lidé si zde mohou zakoupit doma vy-
robené ozdoby, které si mohou odnést 
nebo s nimi ozdobit náš vánoční stro-
meček. Výtěžek následně putuje na 
vybranou charitu,“ doplňuje Klečková, 
která si zároveň velice pochvaluje 
spolupráci s farářem kostela lukášem 
lipenským, který je mimo jiné čestný 
člen spolku.

To, že je činnost spolku primárně 
kulturní či společenská, neznamená, 
že by se také aktivně nezapojoval do 
diskuze o veřejném dění. „Našim cílem 
je, aby se zde lidem co nejlépe žilo. 
I proto se do debat o určitých téma-
tech aktivně zapojujeme,“ popisuje. 
Spolek byl například strůjcem petice 
proti dopravní zkratce v Samcově ulici. 
„Nechceme být tranzitní lokalitou. 
Jsem ráda, že znemožnění průjezdu 
Samcovou ulicí částečně zamezilo do-
pravnímu přetížení naší čtvrti,“ dodává 
předsedkyně. 

Spolek rád přivítá každého nového 
člena, který bude aktivní a pomů-
že s rozvíjením této půvabné čtvrti. 
„Nepotřebujeme se nějak extrémně 
rozrůstat, ale každá aktivní ruka se 
vždy bude hodit. Přála bych si, aby se 
Petrská čtvrť rozvíjela tím správným 
směrem, a zároveň aby zde vydržela 
ta rodinná atmosféra, kdy se tu téměř 
všichni známe,“ dodává na závěr linda 
Klečková.

Přejeme Spolku přátel Petrské 
čtvrti vše nejlepší do dalšího desetiletí 
jejich bezpochyby úspěšné činnosti 
v této krásné lokalitě Prahy 1. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv Spolku přátel 
Petrské čtvrti

V prosinci uplyne deset let od vzniku spolku, který z Petr-
ské čtvrti dělá místo, kde by chtěl žít každý. Vydává vlastní 
noviny, pořádá různorodé akce, ale má co říct i k veřejnému 
dění. Jeho předsedkyně Linda Klečková má velkou radost, 
že se ze čtvrti stává atraktivní lokalita. nová kniha 

Jitky Kendíkové 
pomáhá dětem 
ve škole
Ředitelka základní školy a gymnázia Jiřího Gutha- 
-Jarkovského Jitka Kendíková je nejen kvalitní pedagožkou, 
ale také odbornicí na integraci žáků se specifickými 
vzdělávacími potřebami. Věnuje se i vzdělávání žáků 
s odlišným mateřským jazykem. A právě pro ně vytvořila 
společně s ilustrátorem Viktorem Svobodou poutavý 
soubor pracovních listů. Pod názvem Žák s odlišným 
mateřským jazykem v české škole 2 je v prodeji od poloviny 
listopadu. „Žáci se při práci s listy naučí lépe orientovat 
v problematice předmětu vlastivěda. Pochopí základní 
pojmy, seznámí se s českými pověstmi, s významnými 
historickými osobnostmi a událostmi, kulturními 
památkami, zeměpisnými zajímavostmi a mnoha dalšími 
tématy,“ představila svou novou knihu Jitka Kendíková.

Díky práci s příručkou se kromě komunikačních 
schopností rozvíjí i další dovednosti, zejména osobnostní 
a sociální. Děti si trénují paměť, ale i pozornost a soustředění. 
Proto ji lze využívat i při práci s jinými žáky, například těmi 
s různými speciálními vzdělávacími potřebami.

Ředitelka základní školy a gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského
Jitka Kendíková

Děti ze čtenářského klubu v knihovně ZŠ Curie

děti si 
zajímavě 
hledají cestu 
ke knihám
Na koberci sedí v kruhu několik dětí s knihami v rukou 
a dvě ženy. Uprostřed leží starý kufřík. Vybraná holčička 
ho otevírá a vybírá z něj různé mapy. Tak začalo jedno 
z listopadových odpoledních setkání v rámci čtenářského 
klubu v prostorách knihovny základní školy Curie. 

Formou vizualizace v podobě map se tu děti  
prvního stupně, které už umí číst, učí pochopit, jak vzniká 
knižní příběh. A tím si nacházejí pozitivní vztah ke čtení. 
V této škole se to zjevně daří. Pro zkušenosti si sem proto 
chodí i učitelé z dalších škol. ochotně jim je předává  
Hana Holubkovová, která ve škole vede knihovnu i čte- 
nářský klub. 

Prosinec a leden v SVČ Jednička
Středisko volného času (SVČ) Jednička v Truhlářské ulici pro 
vás na prosinec a leden připravilo několik zajímavých akcí. 
Tak například 7. prosince se můžete vydat na dobrodružnou 
cestu po Aljašce s extrémním bikerem Janem Kopkou. Jeho 
komentovaná diashow začne v 19:00 hodin. Vstupné je sto 
korun. Ve čtvrtek 9. 12. si pak můžete přijít vyrobit originální 
„PFka“ a potěšit s nimi své známé. o týden později, tedy 16. 12., 
přijďte oslavit Vánoce na Jedničce s rozsvícením stromečku 
a zpíváním koled. Na leden pak SVČ Jednička připravilo 

především pro děti dva akreditované čtenářské kurzy  
v rámci cyklu Učíme se příběhem – učíme příběh (6. 1. 
a 26. 1. 2022) a také jednodenní lyžařský zájezd na hory 
do Pasek nad Jizerou. Více informací nejen k těmto akcím 
naleznete na www.svcjednicka.cz nebo je získáte na e-mailové 
adrese info@svc1.cz či telefonním čísle 602 399 835.

Text: Milan Hulínský
Fota: Petr Našic

http://www.svcjednicka.cz/
mailto:info@svc1.cz
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J
zelená pro jedničku

jak dobrovolní hasiči 
ukousli kus zahrady mateřské školy 
a zas ho museli vrátit

Je to už starší příběh, ale na zastupitelstvu 
kolem něho i teď probíhá živá diskuze.

V roce 2018 řešil Sbor dobrovolných 
hasičů Prahy 1, že potřebuje více prostoru. 
Ačkoli totiž naši dobrovolní hasiči skutečné 
požáry nehasí, městská část jim kupu-
je stále nové a nové vybavení, které pak 
nemají kam dát. Nebylo by na tom nic až tak 
zvláštního, kdyby se hasiči nerozhodli uká-
zat, kdo je tady pánem, a s pomocí radnice 
ukousnout vedlejší MŠ Revoluční pozemek 
o rozloze 74 m2. Tehdejší radní Špačková 
(oDS) si asi myslela, že když školce nechá 
na dvorku postavit nové herní prvky, tak 
si nikdo nevšimne, že se prostor zmenšil. 
Jenže lidé si všimli.

S novým vedením na radnici v roce 
2019 se záležitost dostala na světlo. 
Starosta Čižinský nařídil nápravu, takže zdi 
byly zbořeny a pozemek opět vrácen ma-
teřské škole. Zjistilo se, že na ukousnutém 
pozemku se stavělo načerno, o oddělení 
pozemku rada nikdy nehlasovala a celou 
věc snad řídil ze zákulisí Filip Dvořák, býva-
lý starosta za oDS, dnes dobrovolný hasič 
(který neváhá podat žalobu na lidi, kteří 
o něm tvrdí výše uvedené). Celé stavění 
a zase bourání stálo radnici skoro milion ko-
run. Protože ta věc smrdí a starosta Hejma 
chtěl celou věc ututlat, požádali zastupitelé 
v únoru 2021 o prověření záležitosti kont-
rolním výborem.

Kontrolní výbor nechal věc prověřit 
interním auditem radnice, čímž se oblou-
kem po skoro roce vrátila věc k prověření 
starostovi. Audit ukázal, že zakázka nebyla 
nijak vysoutěžena a ani nebyly dodrženy 
vnitřní předpisy. Přesto prý škoda nevznikla. 
Když prý jedni politici nechají něco posta-
vit a jiní politici pak zase mají jiný názor 
a nechají to zbořit, prý ke škodě nedojde 
(opravdu čtete správně). Jestli je tomu tak, 
posoudí povolanější. Věc na podnět býva-
lého místostarosty Nazarského prověřuje 
policie, tak uvidíme.

Nakonec je ale dobrou zprávou, že děti 
ve školce nepřišly o kus zahrádky. A hasiči si 
hledají místo pro hasičárnu jinde.

Petr Kučera

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

Praha 1 sobě

stopka pro paní Tykač?

Kdo sleduje zastupitelstva Prahy 1, ví, 
jak koalice oDS a spol. válcuje opozici. 
Naše návrhy jsou paušálně vyřazová-
ny. Projednávají se především koaliční 
body o rozprodávání nemovitého majet-
ku. My často těmto záměrům vzdoru-
jeme, ale býváme přehlasováni, neboť 
koalice má o hlas více. Ale ne vždy!

Na zastupitelstvo 9. 11. 2021 navrhl 
radní Jan Votoček (ToP 09) dva skandální 
tisky ve prospěch firmy Meltex s. r. o. patřící 
paní Ivaně Tykač, manželce miliardáře Pavla 
Tykače a jedné z největších podnikatelek 
v oblasti krátkodobého ubytování. Právě 
této firmě v roce 2006 rozprodala Praha 1 
výhodně své půdy, které se jako podkrovní 
byty staly vyhledávanými místy na Airbnb. 
Koalice nám předložila příběh, jak paní Tykač 
koupila byty, které se jí mezitím nějak „zvětši-
ly“, takže se jí musí odprodat i další podíly na 
společných prostorách domů. Kromě toho, 
že se současní vládci Prahy 1 pokusili zatajit, 
že firma Meltex nás zažalovala o 136 milionů 
Kč, vykašlali se i na uzavření co nejvýhodněj-
ších podmínek. objednatelem znaleckých 
posudků i zaměření je firma Meltex, nikoli 
městská část, která má ověřit, zda nedošlo 
ke zkreslení skutečností. A zatímco u všech 
majetkových převodů si Praha 1 již od roku 
2019 vždy klade podmínku, aby příslušné 
byty byly využívány jen k trvalému bydlení 
a ne k ubytování, zde to navrženo nebylo. 
Paní Tykač si to prý nepřála. A Richard Bureš, 
předseda místní oDS, nám s vážnou tváří 
tvrdil, že paní Tykač je prostě jen tak hodná, 
že chce platit vyšší příspěvky do fondů oprav.

My jsme protestovali, a to nejen proti 
nedostatečným podkladům, namítali jsme 
selektivní přístup koalice k potírání Airbnb 
a ukázali jsme, že některé z dotyčných bytů 
jsou nabízeny nejen pro Airbnb, nýbrž i k pro-
deji. A koalice s většinou pouhého jednoho 
hlasu nakonec musela ustoupit. U prvního 
tisku se doplnila klasická podmínka proti 
krátkodobému ubytování. A druhý tisk byl 
rovnou odložen na příště. Sice jsme z jedna-
cího sálu na Žofíně odcházeli až v půl druhé 
v noci, ale paní Tykač zato již ví, že Praha 1 
se přes všechno mění. Že už jí vše neprojde.

Tým PRAHA 1 SoBĚ
praha1@prahasobe.cz

ODs

čeká nás rok plný změn

Na konci roku je čas bilancovat a pře-
mýšlet o všech důležitých, smutných 
i krásných věcech, které jsme letos zažili. 
Rok 2021 byl nejvíce poznamenán po-
kračováním pandemie, která vzala život 
našim blízkým a která paralyzovala dění 
v celé zemi. Je o to smutnější, že nyní, 
na konci roku, se vrátila s novou silou 
a opět si vybírá svou smutnou daň.

letošní rok byl ale i ve znamení na-
děje. Po mnoha letech přinesly parlament-
ní volby tolik očekávanou změnu, která se 
brzy promítne do každodenního fungová-
ní. Je krásné, že obyvatelé Prahy 1 
svými hlasy více než kde jinde přispěli 
k této změně. Dali tím najevo, že spoluprá-
ce různých stran má smyl a je-li vedena 
pozitivními cíli, dokáže uspět. 

Pro Prahu 1 byl tento rok obdobím, 
kdy se začaly naplňovat výsledky naší 
práce na radnici. Městská část se dala 
do pohybu. lidé se do centra opět stěhují 
a počet obyvatel roste, centrum se opra-
vuje a rozvíjí. Mnohé projekty určené pro 
lepší život občanů Jedničky už mají svou 
konkrétní podobu i první jasné výsledky. Ať 
už jde o rekonstrukce a opravy nebo zcela 
nové projekty, tak v oblastech školství, 
životního prostředí, IT a dalších se Praha 1 
mění k lepšímu. Zároveň pracujeme na 
dlouhodobých vizích, které přinesou řešení 
pro specifické problémy naší městské 
části.

Konec roku je ale zároveň příležitost 
podívat se na události a výzvy, které nás 
brzy čekají. V roce 2022 nás čekají volby 
a vše, co je s nimi spojeno. lidé se začnou 
více zajímat o práci svých zástupců na 
radnici a nastane čas bilancování a sklá-
dání účtů. 

Milí spoluobčané, přejeme vám 
proto krásné Vánoce a klidný vstup do 
nového roku. Ať je ten příští rok rozhod-
ně lepší, úspěšnější a pro nás všechny 
příjemnější. Buďme opatrní na své zdraví, 
mysleme na své blízké a přejme si, ať nás 
naše rozhodnutí vedou k lepší budouc-
nosti. 

Eva Špačková, 
Richard Bureš, 
Antonín Berdych

Pirátská strana

u Pirátů je živo

Náš zastupitelský klub Piráti a Zelená pro 
Jedničku ztratil důvěru v práci předsedy 
Kontrolního výboru zastupitelstva Davida 
Bodečka a navrhl jej na listopadovém zastu-
pitelstvu odvolat a nahradit Pavlem Na-
zarským. opozici, která zpravidla obsazuje 
místo předsedy Kontrolního výboru, chyběly 
ale k jeho odvolání hlasy současné koalice 
(oDS, ToP09, ANo, MCTŽ). Bodeček, který 
po hlasování oznámil vystoupení z klubu Pi-
ráti a Zelená pro Jedničku, zůstává díky ko-
alici nadále předsedou Kontrolního výboru.

Důvodem ztráty důvěry je výsledek 
prověření postupu privatizace bytu Petrem 
Arenbergerem na přelomu let 2018 a 2019. 
Proces privatizace tohoto bytu považujeme 
stejně jako jeho tzv. prošetření kontrolním 
výborem za netransparentní, cítíme se být 
podvedeni a díky tomu privatizaci celkově 
hodnotíme jako nesmyslnou a v rozporu 
s naším programem. Nechceme být spojo-
váni s tímto podvodem, když zpětně vidíme, 
že podklady, které tehdejší radní David 
Bodeček poskytl zastupitelstvu, obsahovaly 
nejen nesprávné výměry, ale zejména ne-
pravdy, že pan Arenberger v bytě bydlí a že 
nevlastní další nemovitosti.

odvetou za snahu odvolat Bodečka 
z kontrolního výboru mne Rada odvolala 
z pozice člena Komise územního rozvoje, 
kde jsem byl jediným zástupcem opozice 
a kterou jsem původně i vedl. Jako důvod 
přispěl závěr kontrolního výboru z června 
2021, který na rozdíl od Policie ČR v listopa-
du 2020 došel k tomu, že jsem šířil „poplaš-
nou zprávu“, že byl loni na radnici covid-19.

Jak je vidět, jsme na křižovatce, zda 
Piráti nadále udrží opozičně kritický kurz, 
který je radnici nepříjemný, nebo zda otočí-
me a přidáme se k těm, které jsme dosud 
kritizovali za netransparentnost. Politika je 
dramatická a to je dobře, držte nám palce!

Všichni vám přejeme klidné Vánoce, 
pevné zdraví a dobrou náladu, je nám toho 
všem třeba.

Tomáš Vích, 
předseda zastupitelského klubu Piráti 
a Zelená Pro Jedničku

My, co tady žijeme

Fraška v živém přenosu pokračuje. Jinak 
se totiž nedá pojmenovat, co při jednání 
zastupitelstva předvádějí zastupitelé, 
kteří jsou uskupeni v opozici. Naposledy, 
po dobu čtrnácti hodin, především svojí 

neschopností a vyřizováním si účtů mezi 
sebou paralyzovali jednání celého zastu-
pitelstva. Jak jinak máme vysvětlit důvody, 
kterým členové klubu Pirátů zdůvodňovali 
návrh na odvolání svého člena z funkce 
předsedy kontrolního výboru. Je už s po-
divem, když se, jak se říká, vlastní chtějí 
zbavit této prestižní funkce, protože jejich 
návrh, kdo by měl stávajícího předsedu 
nahradit, byl naprosto nevolitelný. Vrcho-
lem všeho bylo, když jedním z důvodů 
zazněl argument, že si pan předseda 
podtrhává texty barevnými pastelkami 
a navíc zveřejňuje na sociálních sítích 
fotografie, na kterých je vyfocen i s někte-
rými členy koalice. Následující řádky jistě 
nepotěší členy Pirátů ani jejich příznivce, 
natož jejich voliče. Až na již zmíněného 
předsedu kontrolního výboru zbývající tři 
zastupitelé zvolení za Piráty jsou ve sku-
tečnosti „podržtašky“ Prahy 1 Sobě. Touha 
zastupitelů z Prahy 1 Sobě obsadit post 
předsedy kontrolního výboru, byl ten hlavní 
důvod, který vedl členy Pirátů k návrhu 
na personální změnu. To, že si členové 
klubu Pirátů někdy obléknou pruhované 
námořnické tričko a k tomu si vezmou 
pásku na oko, je tak všechno, čím se 
odlišují od levičácké party Praha 1 Sobě.

MCTŽ

TOP 09 Praha 1

zrušení vánočních trhů
nedává smysl, pro některé 
prodejce to je dokonce 
likvidační 

Tak reagujeme na rozhodnutí ministra 
zdravotnictví Adama Vojtěcha. Vláda 
Andreje Babiše ničí malé podnikání. 
Vánoční trhy se ruší, ale nechávají se ty 
ostatní, tedy farmářské. To je nelogic-
ké. Nikdo nerozporuje, že opatření jsou 
potřeba, ale prodávání výrobků pod širým 
nebem s sebou nese naprosto mini-
mální ohrožení a hnát lidi pro vánoční 
zboží do už tak přeplněných obchod-
ních center prostě smysl nedává. 

Většina trhovců je teď bez cash-flow. 
Jejich náklady spočívaly ve výrobě zboží, 
investic do stánků, nájemného apod. 
Živnostníci uzpůsobili své chování na  
přípravu vánočních trhů v očekávání  
tržeb, které by je letos zachránily. 
Rozhodnutím vlády se veliké množství 
trhovců dostává na hranici existenčního 
minima a nemá dostatek finančních 
prostředků, ani aby mohli stánky rozebrat 
a odvézt pryč. 

S ToP 09 požadujeme zachování 
prodeje na vánočních trzích s výjimkou 
potravin k okamžité konzumaci. Je nesmysl-
né, aby stánkaři nemohli prodávat své ručně 
vyrobené vánoční věnce a další ozdoby na 
veřejných prostranstvích, když se v uzavře-
ných obchodních centrech tyto předměty 
prodávat mohou. 

Prosím vás všechny, abychom dodržo-
vali veškerá hygienická opatření. Nastal nej-
vyšší čas, abychom se viru covid-19 zbavili. 

Přátelé, na závěr vám přeji, ať si užijete 
adventní čas a strávíte ho ve společnosti 
svých blízkých a přátel.

Giancarlo lamberti, 
předseda ToP 09 Praha 1

hnutí aNO

Vážené sousedky a sousedé Prahy 1, 
vážení podnikatelé a živnostníci, vážení 
pracující i jen tak žijící na Praze 1, naše 
Hnutí Akce Nespokojených občanů 2011 
si vám dovoluje tímto popřát příjem-
né svátky a poklidný nový rok 2022.

Pevně věřím, že už nastane konec 
doby rouškové, a že ten neviditelný 
zákeřný vir půjde do pekel, kam patří. 
Velmi mě mrzí, jak se naše společnost 
rozděluje a hlavně radikalizuje. Ano, vždy 
byly spory, hádky a rozepře, ale součas-
né naprosto nesmiřitelné barikády, kdy 
jsou lidé schopni udělat pro svoji pravdu 
cokoli, i za jakoukoli hranicí slušnosti, mě 
prostě děsí.

Ta rétorika a agresivita ve společnosti 
je prostě šílená. Kam zmizela tolerance, 
klidná polemika, normální jednání?

Mívám přezdívku Klidná síla. Proto přeji 
tomu roku, co nás čeká, pojďme se znovu 
naučit spolu mluvit, ale hlavně se zase 
naučit poslouchat. Ne sebe, jak pěkně mně 
to mluví, ale poslouchat ty druhé.

Už musí skončit tahle doba covidová, 
bláznivá, protože my, co tu na jedničce 
podnikáme v gastru, hoteliérství, prů-
vodcovství, lodní dopravě, výstavnictví, 
kultuře a dalších a dalších službách, jsme 
v koncích. Už není z čeho brát. Dotace jsou 
spíše symbolem pomoci, nikoli řešením 
(u mne pomoc zachraňuje cca 1/3 režij-
ních nákladů potřebných k provozu). Ale 
díky za to něco.

Tak ještě jednou prosba pro všechny. 
Buďme prosím na sebe v tom příštím roce 
2022 lASKAVĚJŠÍ, oHlEDUPlNĚJŠÍ  
A MIlEJŠÍ A PoSloUCHEJME SE.

S přáním Dej Bůh štěstí, 
Vojtěch Ryvola, ANo Praha 1

(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu).
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Když se vydáte procházkou od Pohořelce směrem k Pražskému 
hradu, půjdete kolem loretánské zahrady, která je obklopená vy-
sokou zdí. Kdysi zde stávala jízdárna se zahradou, která byla zbo-
řena v roce 1845, následně pak osázena ovocnými stromy a změ-
něna na sad. V dnešní době ji využívá Sbor dobrovolných hasičů 
Praha 1. Ale zpět ke kapli. Ta se nachází přímo v ohradní zdi 
loretánské zahrady a za ní si můžete všimnout požární nádrže.

Barokní kapli nechal postavit Štěpán Kinský kolem roku 
1725. Autorství je připisováno Františku Maxmiliánu Kaňkovi 
a freskovou výzdobu provedl Václav Vavřinec Reiner. Inspirací 
k vybudování kaple i k její výzdobě byla pověst, podle které 
byli na tomto místě v roce 1512 popraveni dva loupeživí rytíři, 
bratři Chlévcové, a to naražením na kůl. Jeden z nich se prý 
dokázal osvobodit a doplazil se až ke kostelu svatého Bene-
dikta. 

Patronka kaple svatá Barbora byla zvolena patrně proto, 
že je mimo jiné ochránkyní před smrtí bez zpovědi. Ve své 
kronice se pověsti věnoval Václav Hájek z libočan: „Lapka, 
odlomiv se z kůlu a doplaziv se ke kostelu, oznámil přivo-
lanému knězi, že bez zpovědi a přijímání svátosti velebné 
nemůže umřít, neboť se horlivě modlil ke svaté Barboře, která 
jej opatruje před náhlou smrtí bez náležitého křesťanského 
zaopatření. Jakmile kněz odsouzeného zaopatřil, ten ještě 
téhož dne zemřel.“

Na fresce je vyobrazena orodující svatá Barbora obklope-
ná andílky a dole je namalován umírající zločinec s knězem při 
svaté zpovědi. V pozadí si můžete povšimnout malé postavičky 
odsouzence s kůlem.

Kaple svaté Barbory 
ve zdi Loretánské zahrady

Pauseteria: 
Modernost, která uklidňuje

Malostranské papírnictví: 
dekorace, sešity i pompomy

Minulý díl jsme věnovali kaplím ve Vojanových sadech. Tentokrát si představíme 
další, kterou má ve správě naše městská část. Je jí kaple svaté Barbory, která se 
nachází v ohradní zdi Loretánské zahrady.

V roce 2014 byla kaple restaurována. Realizována byla 
obnova výmalby a omítky, opravena byla také kovová mříž. 
Součástí byla i renovace většího úseku ohradní zdi. 

Text: Petra Pekařová
Foto: Jaroslav Tatek

„Jsme moderní kavárna odrážející tempo 
dnešního života i klid osvědčených tra-
dic,“ popisuje majitel útulného podniku 

Tomáš Ságl a představuje nám Kristýnu 
a Martina, duo – jak říká – plné entuzi-
asmu a inovátorství, kteří nás kavárnou 

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé PRAHA 1

Co dělat, když máte doma 
dítě, které stále potřebuje 
tužky nebo sešity a obchod 
s tímto zbožím není na-
blízku? Otevřete si vlastní. 
Přesně tak k tomu přistoupi-
la Olga Šípková. Její Malo-
stranské papírnictví v Saské 7 
se otevřelo v dubnu právě 
pod vlivem této motivace. 

Na místě bývalé prodejny triček vznikl útul-
ný krámek s širokou nabídkou sortimentu.

„Dovážím také hedvábné papíry, 
aranžuji výlohy a dělám dekorace,“ uved-

la olga. „Právě prodej věcí na aranžování 
a dekorace jsou mojí specialitou. Nabízím 
ale i ostatní věci, na které jsou lidé v pa-
pírnictví zvyklí,“ dodala.

olga Šípková pochází z Ústí nad la-
bem, v Praze 1 žije deset let. Malostranské 
papírnictví plánovala otevřít již loni v pro-
sinci. Pandemie jí to však znemožnila. 
Takových obchodů není v Praze 1 mnoho. 
Je dobře, že nové vznikají a jejich majite-
lé se snaží rozvíjet jejich kvalitu tak, aby 
dotvářely atmosféru staré části města.

olga Šípková k těmto podnikatelům 
patří. Snaží se, aby například dárkové pro-
dukty byly  unikátní. Její specialitou jsou 
pompomy – různě velké a barevné květi-
nové koule vyrobené z hedvábného papíru. 
„Chci začít vyrábět a prodávat vlastní 
diáře a sešity. A také dělat kurzy dekorace 
a aranžování pro děti,“ plánuje olga. Její 
krámek je otevřený ve všední dny od 10:00 
do 18:00 hodin a v sobotu dopoledne. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Petr Našic

V ulici U Radnice 4, v domě U Zlatého zvonku, sídlí moderní 
a přitom na vynikajících tradicích stojící kavárna Pausete-
ria. Jak už její název napovídá, přivítá každého, kdo si chce 
při procházce nebo naopak při celodenním shonu udělat 
pauzu. Potěší ale určitě i ty z nás, kteří kromě klidu na duši 
touží po vynikající kávě a kuchyni.

provázejí. Vynikající kuchaři a cukrářka si 
vše vyrábějí sami – od tradičních bábovek 
a koláčů přes domácí sirupy až po speci-
ální dorty s řadou vrstev. Pochutnat si ale 
můžete i na krémových vejcích, kusu chle-
ba servírovaném s nečekanými dobrota-
mi, na bramborách s tvarohem a podmás-
lím anebo české misce, v níž nechybějí 
bůček, houby, kvašák anebo vejmrda.

Mléko i další suroviny nakupují od 
drobných lokálních dodavatelů. 

Zvláštní kapitolou je káva dodávaná 
z Brna od pražiče roku, který je podle 
slov Kristýny a Martina „stejný blázen do 
technologií ve výrobě jako my“. Espresso 
v Pauseterii melou na dvou mlýnkách 
Mythos one, vytvářejících nejrozmanitější 
chuťový profil až do nejvyšších ovocných 
tónů, filtrované kávy pak nejdříve 
procházejí mlýnkem Mahlkönig Tanzania.  
Zajděte si pro klid na duši! 

www.pauseteria.cz 
 

Text: Petr Bidlo
Foto: Jaroslav Tatek

PRoSINEC 2021 / lEDEN 2022  MísTa VíRy 

http://www.pauseteria.cz/
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oslavy Vánoc se objevují již v předkřesťan-
ských dobách. lidé oslavovali zimní sluno-
vrat, návrat životadárného světla a příslib 
počátku nového hospodářského roku. V lido-
vém prostředí byly vánoční svátky opředeny 
magickým kouzlem a vírou v jejich mimořád-
né postavení mezi všemi výročními svátky. 

Štědrý den a zejména večer měly 
výjimečné postavení mezi svátky zimní-
ho cyklu. Téměř veškerá činnost, která 
se v tento čas prováděla, měla hluboký 
smysl a zvláštní význam. lidé věřili, že 
mohou nejen nahlédnout do budoucnosti, 
ale dokonce ji ovlivnit. Vážnou a obřadní 
událostí byla především štědrovečerní 
večeře. obvykle začínala v okamžiku, kdy 
na obloze vyšla první hvězda, na stole mu-
sely být všechny plodiny, které se během 
roku urodily. To proto, aby i v příštím roce 

Vánoce našich předků 
měly mnohem 
hlubší význam

bylo všeho dostatek. Jídelníček se skládal 
z jídel vycházejících z tradic, každé z nich 
mělo svůj význam a všichni věřili, že zásad-
ním způsobem ovlivňuje průběh příštích 
událostí. Štědrovečerní večeře byla obřa-
dem symbolizujícím lidskou soudržnost, 
vzájemnou lásku, touhu po spokojeném 
a šťastném prožití následujícího roku. Po 
jejím skončení byl obvykle čas na různé 
magické praktiky, kterými se lidé snažili 
nahlédnout do budoucnosti a příznivě ji 
ovlivnit. Některé z těchto pověrečných 
praktik jsou tak hluboce zakořeněné, že 
přetrvaly do dnešních dnů, jiné zanikly 
v průběhu staletí. 

Pokrmy ze štědrovečerního jídel-
níčku měly být připraveny z plodin, které 
se v daném roce urodily. Žádné jídlo, 
žádná surovina nebyla v očích našich 

štědrovečerní oplatky
Asi ve 2,5 dcl vody rozmíchej deset 
lžic hladké nebo polohrubé mouky. 
Musíš dobře ušlehat, aby těsto bylo 
hladké. Čím tenčí oplatky chceš mít, 
tím řidší těsto musíš připravit. Těsto 
můžeš vylepšit přidáním vajíčka, 
trošky cukru, utlučeného hřebíčku 
či nového koření. Oplatnici pořádně 
nahřej na plotně nebo přímo v ohni, 
potři včelím voskem či máslem. Otři 
hadříkem a znovu nahřej. Rozevři 
oplatnici a do středu formy nalij 
polévkovou lžíci těsta. Stiskni a upeč 
oplatku. Vyjmi oplatku z formy a rychle 
odstřihni nedopečený kraj. Po vy-
chladnutí dej oplatky na sebe a ihned 
je musíš zatížit, aby se nekřivily.

Rozvárka 
(též Muzika)

Ve vodě rozvař směs sušeného 
ovoce (švestky, křížaly, hrušky, 
meruňky), přidej celou skořici, 
hřebíček, vanilku a badyán. Když 
směs změkne, prolisuj ji přes síto, 
přidej trochu švestkových povidel, 
rozinek a zahusti strouhaným 
perníkem. Vše krátce povař. Pokud 
máš chuť, přidej i trochu rumu 
a cukru. Rozvárka je lepší uvařená 
několik dnů předem, aby se pěkně 
rozležela.  Rozvárkou se polívaly 
kynuté knedlíky, přikusovala se k ní 
vánočka nebo se jedla samotná.

předků obyčejným jídlem, ale naopak 
prostředkem k příznivému ovlivnění bu-
doucnosti. Tak například: luštěniny pro 
svoji schopnost bobtnat byly symbolem 
rozšíření majetku. Podobně i pokrmy 
z kynutého těsta, pojídané o Štědrém 
večeru, měly zajistit bohatou úrodu 

v dalším roce. Houbám byl přisuzován 
božský  původ a jídla z nich měla ochrá-
nit proti nemocem a škodlivým silám. 
Na štědrovečerní stůl se kladly další 
plodiny a předměty ve snaze naklonit si 
příznivě budoucnost. Například:
      obilné klásky či zrní – zajištění 

dobré úrody obilí v dalším roce,
      ořechy a mince – peníze, do-

statek obživy pro rodinu,
     česnek, cibule a med – ochrana proti 

nemocem a působení škodlivých sil.
Nohy stolu se ovíjely řetězem, aby 

rodina držela pohromadě. Hospodář často 
položil pod stůl sekeru. Když se lidé bě-
hem večeře dotkli nohou jejího ostří, měli 
mít po celý další rok pevné zdraví. Pod 
stůl se dávala také sláma kvůli dostatku 
obilí v příštím roce. 

Vánoce v minulosti nebývaly zredukovány na všeobecný shon, hektické shánění 
dárků v přeplněných obchodech a usmaženého kapra s bramborovým salátem na 
štědrovečerním stole. To jsme z nich postupně udělali až my. Původně měly výrazně 
hlubší význam. Stojí za to si ho připomenout a třeba se k němu alespoň trochu vrátit.

Zbytky jídla ze štědrovečerní večeře, 
stejně jako předměty, které byly položeny 
na svátečním stole, měly velký význam pro 
magické úkony. Například obilí z klásků či 
zrní, které bylo v ošatce během štědrovečer-
ní večeře, bylo přidáváno do setby, aby se 
úroda vyvedla. Zbytky a drobky z večeře se 

měly zakopat do země jako poděkování za 
úrodu a zároveň byly prosbou o úrodu příští. 
Co říkáte, nestálo by zato se k takovému 
prožívání Vánoc alespoň částečně vrátit? 

Text: Milan Hulínský, s laskavým 
přispěním Muzea v přírodě Vysočina
Foto: archiv Muzea v přírodě Vysočina

Pučálka 
(pokrm pojídaný
o štědrém večeru)

Neloupaný hrách nechej nabobtnat ve 
vlažné vodě a potom jej rozlož na tep-
lé místo, kde po dvou až třech dnech 
naklíčí. Naklíčený hrách opraž nasu-
cho či na omastku a dále uprav podle 
chuti: sladká pučálka – oslaď medem 
nebo cukrem, slaná pučálka – trochu 
posolená a vylepšená špetkou pepře. 

Muzeum v přírodě .Vysočina, kam vás 
zveme, naleznete v Pardubickém kraji. 
Skládá se z expozice na Veselém Kopci 
a památkové rezervace Betlém v Hlin-
sku. V památkové rezervaci Betlém 
začne vánoční program 8. prosince 
a potrvá až do 2. ledna. Ve vyzdobených 
roubenkách, které naleznete téměř ve 
středu města, uvidíte, jaké zvyky se vá-
zaly k zimním svátkům. Například jak vy-

padalo draní peří, na jaké dárky se mohly 
děti těšit v mikulášské nadílce nebo jaké 
pokrmy nesměly chybět na štědrovečer-
ním stole před sto lety. Součástí výs- 
tavy jsou i betlémy lidových tvůrců.  
Výstavu můžete navštívit od úterý do  
neděle od 8:30 do 12:00 a od 12:30 do  
16:00 hodin. Zavřeno bude 24. a 25. 12. 
a 1. 1.  Aktuální podrobnosti k progra-
mům naleznete na www.nmvp.cz

Vánoce v Muzeu v přírodě Vysočina
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Pražské mordy. Dvě nové knihy Dana Hru-
bého mapují velké i malé zločiny, které se 
v Praze odehrály v posledních dekádách 
monarchie (první díl), respektive v letech 
první republiky (druhý díl).  Sledují pátrání 
tehdejších detektivů, okolnosti, jež vedly 
k dopadení pachatelů, avšak zahrnují 
také případy, které se nikdy nepodařilo 
objasnit. Pražské mordy situují své vyprá-
vění do konkrétních ulic a domů, takže se 
čtenář může vypravit v jeho stopách. oba 
díly mají dohromady přes devět set stran 
a obsahují stovky unikátních fotografií. 

objednat je lze přímo u nakladatele na 
https://eshop.prazskepribehy.cz/

Pověst, jíž se Barbora Baxová těšila, 
popsaly noviny v létě roku 1904 takto: 
„Měla opravdové styky s nadpřirozený-
mi mocnostmi a vědomosti o tajných 
přírodních silách takové, že každou 
chorobu, každý stesk a bol vyléčila. 
Ženám naskakovala až husí kůže, 
když se dovídaly o podrobnostech 
ze života mocné čarodějnice. Doma 
ve svém bytě má prý ohyzdného 
trpaslíka, háďata a lidskou kostru. 
Není příšernějšího divadla, než když 
uprostřed této čeládky vyptává se na 
osudy těch, kteří se jí svěřili se svý-
mi bolestmi a žádali ji o pomoc.“

Tradovalo se také, že háďata i trpas-
líka krmí mlékem z černé krávy. V bytě 
se plazí ještěrky, poskakují žáby a kostra 
se po vyslovení tajné formule pohybuje, 
natahuje obnažené pařáty a klape spodní 
čelistí. 

Na veškeré trable, počínaje nemocí 
a konče alkoholismem manžela, pak na-
bízela svým zákaznicím zázračné pytlíky. 
Za své služby přitom nežádala peníze, 
nicméně důvěřivým ženám zdůrazňovala, 
že kouzelné pytlíky mají tím větší moc, 
čím více za ně dotyčná zaplatí. Jistá Anna 
Dvořáková tak dokonce prodala peřinu, 
aby měla na nákup skutečně mocných 
pytlíků.

aby se mu nemotala hlava…

První ženou, která se na Barboru Baxo-
vou obrátila, byla jistá Kateřina Komár-
ková z Holešovic. Její muž, železniční 
zřízenec, se při práci na dráze poranil 
na hlavě a teď ne a ne přestat stonat. 
Kdosi ji doporučil, aby zašla za hole-

šovickou kartářkou Annou Hnízdilovou 
a optala se, co bude s jejím mužem. 

Hnízdilová vyložila karty na stůl, pěk-
ně jednu vedle druhé, jak byla zvyklá, pak 
se zachmuřila a po chvíli vážným hlasem 
pravila: „Už je konec, tady karty mluví, že 
váš muž do týdne zemře.” 

Komárková zbledla a sotva ze sebe 
vypravila: „Bože, co já si jen počnu? Vždyť 
je to můj živitel. Honem musím ještě pro 
doktora.”

Tu ji však Hnízdilová zadržela: „Kde-
pak, tady už žádný doktor nepomůže. Je 
jen jediná na světě, která může nemocné-
mu prospěti a tou je mocná paní z Týnské 
ulice.“ 

Komárková běžela hned na Staré 
Město a prosila Baxovou, ať přijde k ní 
domů a na churavějícího manžela se 
podívá. Baxová skutečně do Holešovic 
večer dorazila a předala Komárkové hned 
osm kouzelných pytlíků, s tím, že má dát 
čtyři manželovi do postele, nejlépe pod 
bolavou hlavu, a čtyři ať nosí na krku jako 
talisman. Komárková jí zaplatila osm 
korun.

Když ale kouzlo ani po několika 
dnech neúčinkovalo, rozřízla jeden z pyt-
líků a našla v něm jen suché seno (jak se 
později zjistilo, šlo ve skutečnosti o suše-
ný puškvorec a jehlici trnitou zvanou babí 
hněv), pár černých semínek a šupiny, 
které pocházely z kapra, co skončil na 
vánočním stole hokynářky z Týnské ulice. 
Rozčílená Komárková pochopila, že tako-
vý obsah manžela těžko vyléčí a běžela za 
kartářkou Hnízdilovou, koho že jí to dopo-
ručila a vůbec, jaký je to ošklivý podvod. 

Jenže Hnízdilová ji varovala: „Jestli 
se o tom někde zmíníte, budete nešťast-
ná. Baxová má doma kostru, pidimužíka 

a háďata. Může vás zničit. Ani netušíte, 
co všechno umí. Jednomu řezníkovi 
na Zátorách přinesla do krámu hady. 
Mláďata se plazila po obchodě, starý had 
ovinul se kolem špalku a máte vidět, jak 
mizerné má od těch dob řezník obchody.“ 

A tak si Komárková nechala raději 
všechno pro sebe. Dodejme, že Komárek 
se nakonec péčí doktorů uzdravil a vrátil 
na milovanou železnici. 

aby mě nehuboval…

Další ženou, kterou kartářka Hnízdilová 
poslala za hokynářkou do Týnské uli-
ce, byla Barbora Tittelbachová. Pro tu 
Baxová připravila pytlíček, který zajistí, 
že se od Tittelbachové odvrátí všechna 
smůla. Nádavkem jí přidala kouzelný 

kořen, který má s novým úplňkem vložit 
do vody a v té vodě se potom devětkrát 
vykoupat. To, aby ji měli všichni rádi.

Annu Tampínovou pro změnu zajíma-
lo, jestli se jí uzdraví muž trpící srdečními 
záchvaty a také zda u ní zůstanou bydlet 
její podnájemníci. Kartářka ji tradičně 
poslala za Baxovou. od té dostala Tam-
pínová za zlatku celkem sedm pytlíčků, 
které měla ukrýt do skříně mezi prádlo – 
pak se totiž její manžel dozajista uzdraví 
a podnájemníci nedají výpověď. K tomu 
jí přidala svěcenou vodu smíchanou ze 
všech pražských kostelů. „Když s ní pokro-
píte podlahu, muž vás už nikdy nebude 
hubovat“, pravila jí. „A kdyby přece, spalte 
v pravé poledne jeden pytlíček v kam-
nech.“

Smíchej šupiny z vánočního kapra 
s puškvorcem, kořen namoč 
ve vodě a devětkrát se vykoupej!
V Týnské ulici, v přízemí domu U Husara (č. p. 625/11), měla začátkem dvacátého století 
hokynářství sedmapadesátiletá Barbora Baxová. Neuměla číst ani psát, přesto šly Prahou 
nevídané zvěsti o jejím umění. Říkali jí „mocná paní“. Nejspíš proto, že slovo „čarodějnice“ 
se mnozí báli vyslovit, aby jim snad neublížila nebo neuhranula jejich děti. 

aby neměla maléry… 

Netrvalo dlouho a do Týnské směřovalo 
celé procesí potřebných žen. Nějaký čas 
to pozoroval i dělník Tomáš Zdebor-
ský, několikrát také nahlédl do krámku 
skrz okno a „jako zkušený muž hned 
věděl, oč se tu jedná. Už si také dovedl 
vysvětlit nářky svých kamarádů, kam 
ty jejich ženy zanášejí peníze. Aby měl 
důkaz, počkal si na jednu sousedku před 
domem. Bez dlouhých řečí jí zázrač-
ný pytlíček vzal a šel pro strážníka.“

V bytě Barbory Baxové pak policisté 
nenašli ani trpaslíka, ani kostru, co klape 
spodní čelistí a natahuje pařát, natož 
háďata. Dokonce ani ještěrky a žáby tu 
nebyly. Pouze zmíněný puškvorec, který 
se přidává do žaludečních likérů a listy 
jehlice trnité, přezdívané babí hněv, jež 
Barbora Baxová spolu s kapřími šupinami 
prodávala svým zákaznicím v pytlících 
jako zázračný lék.

Koncem července 1904 stanula 
staroměstská vědma před pražským pře-
stupkovým soudem. „Jak jste se naučila 
vyrábět zázračné pytlíčky?“ zajímalo 
soudního tajemníka Volence, jenž dostal 
případ na starost. 

A Baxová vyprávěla, že kdysi dávno 
jí jedna její přítelkyně dala takový pytlí-
ček, aby byla šťastná. „Dokud jsem ten 
pytlíček měla, všechno se mi dařilo a byla 
jsem šťastnou, ale pak mi ho policista 
sebral a od té doby jsem měla samé 
maléry“, líčila u soudu. Tehdy si také od 
své přítelkyně vyžádala návod na složení 
takového pytlíčku a začala je sama vyrá-
bět. „Jenom jsem chtěla pomáhat lidem,“ 
dušovala se teď. 

Soudní tajemník Volenc hokynářku 
z Týnské ulice vyslechl a nakonec ji bez 
trestu propustil. Její úmysly byly sice na-
ivní, ale čisté, a co se týká podvedených 

Čarodějnice z Týnské ulice:

Jehlice trnitá (Ononis spinosa) zvaná též 
babí hněv

žen, za hloupost si člověk občas trochu 
připlatí. Barboru Baxovou jeho rozhodnutí 
nijak nepřekvapilo, jeden mimořádně 
mocný a kouzelný pytlík si přece vzala 
k soudu s sebou. Až do konce svého živo-
ta v roce 1913 bydlela na Starém Městě. 


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

Týnská ulice v době, kdy v domě U Husara 
(č. p. 625/11 – na konci vpravo) úřadova-
la Barbora Baxová

Fotografie Barbory Baxové se nedocho-
vala. Pro představu, jak tehdejší „čaro-
dějnice“ vypadaly, přikládáme autentický 
snímek její pražské kolegyně – věštkyně 
Anny Soukupové
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S dobou adventu a časem 
Vánoc jsou spjaty pojmy 
betlém a vánoční strom. 
Pohlédněme na jejich otisk 
v životě centrální pražské 
městské části v historických 
souvislostech. 

Betlémské náměstí můžeme vní-
mat jako srdce nejzachovalejší části 
Starého Města. Po celou dobu své 
existence prodělávalo složitý sta-
vební vývoj. Nejprve šlo spíše o širší 
ulici, v jejímž středu stával kostel 
svatého Filipa a Jakuba s přilehlým 
hřbitovem. Kostel zanikl za husitských 
válek a později byl zrušen i hřbitov. 

Dominantou prostoru je Betlémská 
kaple. Tu původní, v níž od roku 1402 

Pojďme spolu 
do Betléma

kaple obnovena i s použitím původ-
ního zdiva podle projektu architekta 
Jaroslava Fragnera. Poslední re-
konstrukce zde probíhaly v letech 
1988–1992 na náklady Českého 
vysokého učení technického. Ke kapli 
patří dům kazatelů (č. p. 239), jenž 
je součástí národní kulturní památky 
Betlémské kaple. od roku 1995 slouží 
dům jako muzeum. V podzemních 
prostorách areálu se každým rokem 
během adventu konají výstavy lido-
vých betlémů.

Na našem území poprvé postavil 
(viz tajenku na str. 38) v roce 1812 
pro své přátele ředitel pražského 
Stavovského divadla na svém libeň-
ském zámečku. Nový zvyk se pro-
sazoval pozvolna, zprvu v bohatých 
pražských měšťanských rodinách. 
Vánoční stromy na náměstích měst 
mají tradici mnohem mladší a navíc 
s častým přerušením. Tradice je odvo-
zena od vskutku vánočního příběhu se 
šťastným koncem. Zažil jej spisovatel 
a redaktor brněnských lidových novin 
Rudolf Těsnohlídek. Při procházce 
se dvěma přáteli v lese v předvečer 
Vánoc 1919 nalezli a zachránili pod 
stromem opuštěnou holčičku, kterou 
tam odložila zoufalá nemajetná mat-
ka. Inspirován Kodaní, kde byl patrně 
vztyčen (1914) první vánoční strom 
doprovázený veřejnou sbírkou, založil 
Těsnohlídek tradici vánočních Stro-
mů republiky spojenou s peněžními 
sbírkami pro chudé děti. První strom 
se rozsvítil před Vánocemi 1924 na 
brněnském náměstí Svobody, o pět let 
později již svítily obdobné stromy ve 
čtyřiašedesáti městech republiky včet-
ně Prahy. Tradice vánočních stromů 
byla pak přerušena za protektorátu 
proto, že odkazovala k prvorepublikové 
československé státnosti. Po válce 
sice došlo načas k jejímu obnovení, 
ale po nástupu komunistů k moci byla 
postupně utlumována a od roku 1952 
na dlouhá desetiletí zrušena. Vánoční 
stromy se na náměstích českých měst 
znovu objevily až po roce 1989, nebý-
vají však již spojovány se sbírkami pro 
potřebné děti. Na prvorepublikovou 
tradici přímo navazuje Strom republiky 
na Pražském hradě, který je od roku 
1992 spojen se sbírkami ve prospěch 
SoS dětských vesniček. V posledních 
desetiletích pochází každý vánoční 
strom umístěný na Staroměstském 
náměstí z jiné lokality. 

Text: Antonín Ederer
Foto: Jaroslav Tatek

Pražské mosty
v umění známkové tvorby
Architektura hlavního 
města má řadu jedinečných 
charakteristik, které svým 
významem přesahují 
naši zemi. Jednou z nich 
je bezpochyby fenomén 
pražských mostů spojujících 
oba vltavské břehy 
v samotném historickém 
jádru. Každý z nich má svou 
atmosféru, jež zanechala 
svůj přirozený otisk i v umění 
známkové tvorby. 

deset let kázal Mistr Jan Hus, založil 
(1391) dvořan krále Václava IV. Hanuš 
(Jan) z Milheimu, staroměstský konšel 
a bohatý měšťan společně s kramářem 
Václavem Křížem. Zakladatelé počítali 
už při stavbě kaple s tím, že bude slou-
žit výhradně českým kázáním. I místo 
pro stavbu zvolili více než vhodně ve 
čtvrti, v níž bydleli většinou jen chudí 
obyvatelé Prahy. Že šlo o počin význam-
ný, o tom svědčí i účast tehdejšího 
pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna 
i zájem krále Václava IV. 

Prostá lichoběžníková stavba 
pojala tři tisíce posluchačů. A když 
uvážíme, že Jan Hus kázal  i sedmkrát 
denně, šlo jistě o slušné informační 
centrum. Když na konci osmnácté-
ho století hrozilo kapli zřícení, byla 
částečně zbořena (1786), značná 
část zdiva původní stavby se však 
stala součástí domu č. p. 255/I. Na 
základě starých dobových ilustrací 
byla v letech 1948–1954 Betlémská 

Výtvarná předloha pro poštovní známku 
z emise Výstava poštovních známek 
PRAGA, Jan Charles Vondrouš, 1938

Výtvarná předloha pro poštovní známku 
z emise Pražské mosty, Jiří Švengsbír, 1978

Výtvarná předloha pro poštovní známku 
z emise Nová Praha, Jaroslav Chudomel, 
1978

Mezinárodně oceněný aršík Světová vý-
stava poštovních známek PRAGA 2008, 
Adolf Absolon, 2007

Roli národně-historické ikony dodnes 
přirozeně sehrává ten nejstarší 
z nich. Karlův most se poprvé objevil 
mezi kresbami poštovních známek 
roku 1938 v rytině Karla Seizingera. 
oblíbená perspektiva spojující 
Malostranské mostecké věže se 
siluetou Hradčan byla tehdy vydána 
společně s motivem působivého 
výjevu vyšehradského ostrohu 
a pomáhala tak symbolicky doplnit 
památná místa dějin tehdejšího 
Československa. Totožná výtvarná 
předloha Jana Charlese Vondrouše 
se posléze dočkala nové rytiny 
v období protektorátu a nezastupitelná 
role nejstaršího pražského mostu 
mezi známkovými náměty zůstala 
zachována dodnes. Neutichající 
zájem o nová zpracování proslulých 
výhledů na přední pražskou památku 
ostatně dokládá i mezinárodně 
oceněný aršík podle olejomalby 
Adolfa Absolona z roku 2007.

Karlův most však zároveň tvoří 
součást specifického panoramatu řeky 
Vltavy, nad níž se v bezprostředním 
centru města klene na jedenáct mostů. 
Ty připomínají impozantní ocelové 
konstrukce industriální Prahy, věk 
dožívající secese nebo odhodlanou 
kubistickou architekturu první republiky. 

Právě tento unikátní celek 
připomněl roku 1978 přední český 
rytec Jiří Švengsbír svou emisí Pražské 
mosty, která se okamžitě zařadila 
mezi jeho ostatní řemeslně precizní 
práce. Ve svých rytinách spojil známé 
architektonické památky a detaily 
z jejich exteriéru s motivy profilů 
jednotlivých přemostění Vltavy. Šesti 
podobně koncipovanými návrhy tak 
podtrhl fenomén pražských mostů, jenž 
zůstávají nejen dílčími upomínkami 
historie městského rozvoje, ale 
především vzájemně utvářejí souvislý 
celek s vlastní estetickou hodnotou. 

Velké mosty zůstávaly výhradně 
užitnými stavbami jen málokdy 
a mnohem častěji současně doplňovaly 
veřejný prostor svou konkrétní 
symbolikou. Ta se přitom nemusela 
nutně obracet k minulosti. Téhož roku, 
kdy byly vydány Švengsbírovy rytiny, 
se svého prvního rozšíření dočkala 
i emise Nová Praha. Ta kladla důraz 
na modernizační úspěchy tehdejšího 
režimu, a to připomínáním soudobých 
stavebních projektů, jakými byla 
například brutalistní výstavba nebo 
rozšiřování sídlištních ploch. Součástí 
této okázalé prezentace socialistického 
budovatelství, která samozřejmě 
nezasáhla pouze známkovou tvorbu, 
byl i tehdy stále ještě poměrně nový 
most nad Nuselským údolím. Podle 
výtvarné předlohy Jaroslava Chudomela 
tak vypracoval rytec Bedřich Housa 
roku 1978 jednu z mála známek 
s tematizujících pražskou výstavbu 
druhé poloviny dvacátého století. 

Text: Mgr. Pavel Kovařík
Foto: archiv Poštovního muzea
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nové české knihy
jaroslav Rokoský
Útěk z leopoldova 
(3. díly)
(Academia)

Nejkrutější věznice ve 
stalinském Českosloven-
sku byla v leopoldově. 
Dne 2. ledna 1952 se 
tam odehrál legendární 
útěk. To, co se nejdřív 
zdálo nemožné, se 
rychle proměnilo v jeden 
z nejnapínavějších 
a nejsilnějších příběhů, 
jaké kdy komunistická 
ČSR zažila. Ze staré 
pevnosti, postavené 
kdysi na obranu proti 

Turkům, uprchla šestice politických vězňů, z nichž 
hned pět zde mělo strávit zbytek života. Tři svaz-
ky knihy mapují osudy hlavních aktérů, samotný 
útěk i poměry, které v leopoldově panovaly. 

Pavla horáková
srdce Evropy
(Argo)

Nový román držitelky ceny 
Magnesia litera nabízí 
pozoruhodný dialog dvou 
hlasů, které dělí více než 
sto let: z přítomnosti se 
ozývá učitelka Anežka, 
která se snaží vyznat ve 
vlastních zmatcích i ve 
zmatené době, a přitom 
přemýšlí nad rukopisný-
mi paměťmi moravské 
venkovanky Kateřiny, 
svérázné, sebevědomé 
ženy, která nedosta-
tek vzdělání vynahra-

zuje vrozenou bystrostí. V tématech, jež obě ro-
viny vyprávění spojují, vyniká jedno: fascinace, 
kterou obě ženy pociťují tváří v tvář Vídni. 

Dita Táborská
černé jazyky
(Host)

Spisovatelka Dita Táborská 
napsala příběh o hledání 
pravdy a vlastního místa 
v dějinách. Tchajwanec 
Bao se snaží mít celý život 
pevně v rukou. Má skvělou 
kariéru, děti s prestižními 
školami a dokonce se 
zdá, že jej netíží ani 
nefunkční vztah s bývalou 
manželkou Sedrikou. Na 
Tchaj-wanu je přece hlavní 
neztratit tvář – ať se děje 
cokoli. Vše se však náhle 

změní. Vrstvy nevyřčených rodinných křivd a lží 
se postupně drolí a zásadně mění životy všech 
v Baově okolí. Nic není takové, jak se zdá.

Michal kubal, 
Vojtěch Gibiš
Pandemie: 
anatomie krize
(Kniha Zlín)

První vlnu pandemie Česko 
zvládlo. Jenže pak přišly 
další… Třicet tisíc obětí, 
přeplněné nemocnice, 
zavřené školy, sporná 
politická rozhodnutí. Ale 
také hrdinství zdravotníků 
a naděje na ukončení 
krize v podobě očkování. 
Další vlny koronavirové 
pandemie zasáhly Česko 
nebývale tvrdě. Vojtěch Gibiš 
a Michal Kubal v autentické 
kronice opět propojili 
data, svědectví klíčových 

aktérů a informace, které dosud nikde nezazněly. 
Výsledkem je neopakovatelné svědectví doby – 
dramatické a drsné jako měsíce, jež popisuje. 

sedíme ve vašem příjemném bytě 
v Petrské čtvrti. Představte našim 
čtenářům malíře a výtvarníka 
juliena van Middendorpa...
Těžko se představit slovy. Jsem člo-
věk se smyslem pro detail a preciz-
nost. Rád pozoruji lidi a dívám se na 
ně. Úsudek si dělám s odstupem. 
Přestěhoval jsem se do České repub-
liky a žiju tu rád. Je ze mě Pražák.

kde jste vyrůstal a co vás 
k nám přivedlo?
Vyrůstal jsem v malém městě ve středu 
Nizozemí poblíž města Utrecht. Časem 
jsem se pak přestěhoval do Haagu. Tam 
jsem se seznámil se svou ženou, která 
v té době bydlela v Praze, a nakonec ji 
následoval. V Praze jsem byl ale poprvé 
na školním výletě již v roce 1992. To byla 
ještě hlavním městem Československa. 
Jel jsem sem proto, že jsem si myslel, že 

už se do ní nikdy v budoucnu nedostanu. 
Musím přiznat, že se město od té doby 
hodně změnilo. Je rušnější, zajímavější…

Máte rád Prahu 1? co vám dává 
a co možná i bere?
Centrum naší metropole mám rád. Na 
každém kroku cítíte kulturu, historii, umě-
ní… Je to velmi inspirující město. Nejvíc 
mi chybí, že nemůžu jen tak zaklepat na 
dveře rodičů. Život mimo vlastní krajinu je 
vždy jiný. Člověk za sebou něco nechává, 
ale to s sebou samozřejmě přináší i nové 
možnosti a příležitosti. Praha mi dává pro-
stor realizovat se, proměnit své myšlenky 
a pocity do výtvarného sebevyjádření.

kdo z českého výtvarného umění vás 
inspiruje? 
Možná to zní jako klišé, ale je to Mucha 
a jugendstil. Mám velmi rád Muchův 
organický styl a jeho barvy. Byl a je 

úžasný. Bez debat. Rodiče měli v Nizo-
zemí galerii, prostřednictvím které jsem 
se dostal k různým plakátům a originál-
ním pracím. Doteď si pamatuji, jak jsem 
na jedné dražbě poprvé viděl originální 
práce Muchy. Byl to pro mě velmi sil-
ný zážitek. Všechny ty organické tvary 
uzavřené do elegantních černých tahů…

z jakého úspěchu máte radost 
a co vás čeká?
Momentálně mám velkou radost z oce-
nění Top Contemporary Artists of Toda, 
které jsem získal za jedinečný umělecký 
styl a kvalitní technické provedení. Mé 
práce budou prezentované v časopise 
Gold list. Těší mě zájem kurátorů pre-
zentovat má díla na jejich platformách. 
A těším se i na další příležitosti. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Petr Našic

Julien van Middendorp:
Miluji alfonse Muchu 
a jeho styl
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Dokumentaristé každoročně vybírají 
osobnosti, které vyprávěly svůj příběh 
pro sbírku Paměť národa a kteří ve 
svém životě prokázali, že čest, svoboda 
i lidská důstojnost nejsou prázdná 
slova. Vybraným pamětníkům je vždy 
17. listopadu udělována Cena Paměti 
národa. letos si během slavnostního 
večera v Národním divadle, který 
živě vysílala ČT2, převzal toto 
ocenění i celoživotní skaut Jiří lukšíček. 
„Všichni jsme dodržovali desatero 
skautského zákona, mezi které patřil 
slib, že budeme v případě nouze bránit 
republiku,“ vysvětluje Jiří lukšíček 
řečený Rys, proč se po únorovém 
komunistickém puči a zákazu Junáka 
nepřestal scházet s kamarády a proč 
kromě běžných skautských aktivit 
přešli i k odbojovým akcím. Začerňovali 
vývěsní vitrínky KSČ, přestříhali 
telegrafní vedení, a když se v Jílovém 
u Prahy konalo setkání příslušníků 
lidových milicí, nakladli kameny na 
železniční trať a přistaveným autobusům 
vypustili pneumatiky. Následovalo 
zatčení a výslechy. Rys, aby ochránil 
své svěřence, vzal vše na sebe a soud 
mu v březnu 1953 vyměřil roční trest. 

Z trestaneckého pracovního tábora 
Svornost při stejnojmenném uranovém 
dole v Jáchymově ho po pěti týdnech vy-
svobodila amnestie. okamžitě ale dostal 
povolávací rozkaz k Technickým prapo-
rům. Skauti z jeho oddílu, kteří zůstali na 
svobodě, zatím pokračovali v odbojové 
činnosti. V květnu 1954 je pozatýkali 
podruhé, Rysa zatkli přímo u jednotky 
a odvezli do ruzyňské věznice.

Nutili ho na cele neustále chodit, ne-
směl se odvrátit od ostrého světla, k tomu 
tvrdé výslechy. Hrozili, že za jeho postoj 
zaplatí i jeho nejbližší. „To bylo největší 
trauma, které nade mnou viselo, kdo to 
nezažil, nepochopí,“ popsal Jiří lukšíček 

Laureáti Cen Paměti národa
Jiří Lukšíček alias Rys: 
Začerňovali jsme 
vývěsní vitrínky KSČ

Jiří Lukšíček v současnosti

Před dvaceti lety začala 
skupina novinářů a historiků 
natáčet vzpomínky pamětní-
ků pro archiv Paměť národa. 
Dnes je z toho podle někte-
rých výzkumů třetí největší 
archiv orální historie 
na světě. Sbírka je výjimečná 
svou velikostí a také tím,
že zahrnuje svědectví
o nacismu i komunismu. 

situaci, kdy po několika dnech brutálního 
nátlaku vyhověl vyšetřovatelům a souhla-
sil s podpisem spolupráce.

Směl se vrátit k jednotce, kontraroz-
vědka se snažila spolupráci rozvinout – 
ale tady estébáci narazili. Rys donášet od-
mítal, takže orgány ho ještě v roce 1954 
zařadily do dalšího chystaného procesu. 
V březnu 1955 byl odsouzen k šesti letům 
v jáchymovských lágrech Nikolaj a Rov-
nost. Trest si také skutečně odseděl – 
s častými kázeňskými tresty a samotkami. 
„Psychicky nás už nemohlo nic zlomit,“ 
uvedl Jiří lukšíček, který i v lágru zůstal 
skautem. Skautský oddíl obnovoval v roce 
1968 i v roce 1989 a skautské hodnoty 
předává mladým následovníkům dodnes.
https://www.pametnaroda.cz/cs/
luksicek-jiri-1933 

Text a fotografie: Post Bellum
a Paměť národa

Jiří Lukšíček několik měsíců po návratu 
z Jáchymovských lágrů, Praha, 1960

S kamarády na vojně u jednotky Technic-
kých praporů, 1960, Olomouc

S Jiřím Bláhou z Jáchymovských lágrů 
na stupni vítězů, oba vlevo, 1965

Po propuštění z vazby r. 1953.
Nahoře druhý zprava

 Vánoční koncert na žofíně
kDy: neděle 12. 12. v 16:00 hodin
kDE: Palác Žofín
VsTuPENky: od úterý 23. 11. 
Informace o srazu a případném vstupném 
při registraci.

 Toulky městem: loreta a jesličky
kDy: úterý 4. 1. ve 14:00 hodin
kDE: Dozvíte se při registraci
Přihlášky: od pondělí 13. 12.
do úterý 21. 12.
Informace o srazu a případném  
vstupném při registraci.

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 formu-
láři, a dále respirátor nebo certifikova-
nou nanoroušku. Podrobnosti k pro-
tiepidemickým opatřením najdete na 
plakátku nazvaném Podmínky vstupu.

Pro podrobnosti sledujte nástěnky 
v klubech seniorů, domech s pečova-
telskou 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. 

I letos zajistil odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví tradiční podzimní 
prázdninový pobyt pro děti z náhrad-
ní rodinné péče nebo děti soudně 
zastupované kolizním opatrovníkem. 
Prostřednictvím oddělení péče 
o rodinu a děti se koncem října 
uskutečnil pestrý pětidenní program 
ve škole v přírodě v Česticích. Zú-
častnilo se ho celkem jedenáct dětí 
z šestnácti přihlášených s trvalým 
pobytem v Praze 1. Poděkování 
za realizaci, osobní účast i pestrý 
program patří zejména vedoucí 
oddělení Mgr. Haně Vitnerové a její 
kolegyni Martině Machové, DiS., kte-
ré iniciativně navázaly na předchozí 
dlouhodobou spolupráci orgánu 
sociálně právní ochrany dětí s tímto 
zařízením, takže i přes omezení 
spojená s onemocněním covid-19 
probíhá i nadále. Dětem se navíc 
po celou dobu pobytu intenzivně 
věnovaly. Měly pro ně připravenou 
nejen návštěvu rozhledny Javorník, 
ale také velmi oblíbenou hru laser 
game, prohlídku hradu Kašperk 
spojenou s dobrodružnou výpravou 
nebo návštěvu aquaparku v Horaž-
ďovicích, což ale nebylo zdaleka vše. 
Díky nim tak mohly i děti ze sociál-
ně slabšího prostředí zažít krásné 
okamžiky a navázat nová přátelství. 
Doufejme, že tato prospěšná tradice 
bude pokračovat, a že se podaří roz-
šířit prázdninové pobyty v Česticích 
také na období jarních prázdnin.    

Výlety pro seniory 
se zatím ruší
Po dohodě s ředitelkou Střediska sociálních služeb Prahy 1 
Mgr. Helenou Čelišovou a na základě usnesení vlády  
o nouzovém stavu z 25. 11. a zrušení vánočních trhů,  
jsou od 3. 12. 2021 do odvolání zrušeny seniorské výlety, 
které pořádá Středisko sociálních služeb. 

karel ulm, koordinátor seniorských výletů, zastupitel Mč Praha 1

V prosinci připravujeme
tyto jednorázové akce:

Prázdniny 
v Česticích 
udělaly 
dětem radost

26. 11. 2021 – 2. 2. 2022
Stay for a moment  
and get carried away  
by a unique atmosphere  
of traditional  
Cribs from Trest. 

10 PATER KULTURY, 
ZÁBAVY A ODPOČINKU 
V CENTRU PRAHY

Jindřišská věž
Jindřišská ul. 33, Praha 1 
Denně 10.00 - 19.00 hod.
www.jindrisskavez.cz

Výstava ručně vyřezávaných  
betlémů z Třeště opět putuje  

k nám do Jindřišské věže. 
Přijďte si vychutnat jejich  

neopakovatelnou atmosféru.

!

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
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Poradna strážníků
oslavy Vánoc neboli Kristova narození by 
měly být především o tradicích. Mnoho 
lidí se k podstatě oslav začíná pomalu 
vracet, což je moc dobře. obdarovat své 
blízké něčím hezkým chce ale každý 
z nás. Aby se pro nás vánoční nákupy 
nestaly noční můrou, pojďme si v krát-
kosti připomenout pár pravidel, na které 

je dobré pamatovat. Budou se hodit nejen v tomto období.
Přestože podle policejních statistik kapesních krádeží 

na ulicích ubývá, a to i díky městským kamerám, kapsáři se 
zcela nevytratili. Změnili svoje taktiky a místa. Velká nákup-
ní centra jsou díky anonymitě, kterou kapsářům poskytují, 
tím pravým místem. K samotné krádeži peněženky stačí 
zlodějům jen okamžik, který věnujete výběru zboží. Kráde-
že z nákupních košíků jsou také spojené s krádežemi nově 
zakoupeného zboží. Zde pachatelé využívají momentu, kdy 
věci odkládáme z nákupního košíku do kufru auta. Příležitos-
ti, kdy odložíme peněženku či kabelku na sedadlo, okamžitě 
využijí.

PRoSINEC 2021 / lEDEN 2022 iNFOsERVis

Poradna hasičů

 iNFOsERVis PRAHA 1

Dnes si povíme něcoo krbech a otevřených 
ohništích. Většina z nás si ráda posedí 
u ohně, zvláště pokud je možné to spo-
jit s grilováním nebo opékáním buřtů.

V současné době je na trhu množ-
ství přenosných otevřených ohnišť, grilů 
a krbů, ať už na dřevo, nebo plyn. A tady 

vzniká nebezpečí, které  si mnoho lidí neuvědomuje. 
Pokud je gril nebo otevřené ohniště určeno pro používání 
venku, určitě není vhodné grilovat na něm v bytě. Roz-
dělávání otevřeného ohně v prostorách, kde je dřevěná, 
plovoucí nebo epoxidová litá, tedy hořlavá podlaha, je 
hazardérství. 

Když se podíváme do historie, zjistíme, že dříve byly 
používány převážně otevřené krby (např. na hradech  
a zámcích). okolí krbů bylo většinou tvořeno kamennou 
dlažbou nebo vyzděno, protože naši předci z vlastní zkuše-
nosti věděli, že nejvíce požárů vzniká od otevřeného ohně, 
tedy krbů, svíček a loučí.

Co z toho pro nás vyplývá? Pokud chcete svoji nemo-
vitost vybavit krbem nebo topeništěm s otevřeným ohněm, 
zvažte, zda by nebylo vhodné dát přednost krbu uzavíratel-
nému, krbové vložce nebo krbovým kamnům.

Pro upřesnění – uzavíratelný krb je pevná stavba stabilně 
vestavěná do objektu, která by měla být vybavena dvířky s pro-
tijiskrovou drátěnou sítí, popřípadě dvířky s výplní z ohnivzdor-
ného skla. 

Krbová vložka je kovová konstrukce doplněná většinou 
dvířky s přisáváním vzduchu, vyústěním do komínu s krbovou 
klapkou, popřípadě dalším vybavením. Krbová vložka se vklá-
dá do vyzděného prostoru pro krb. 

Krbová kamna jsou samostatná kamna vybavená pro-
sklenou částí, ve které je vidět hořící oheň. Výhodou těchto 
konstrukcí je skutečnost, že můžete volně sledovat hořící oheň 
a zároveň je zajištěná dostatečná ochrana před rozšířením 
ohně do prostoru. Jde o to, co od  krbu či ohniště očekáváte. 
Zda pouze chcete zažít posezení s pohledem na hořící oheň, 
nebo chcete současně získat zdroj tepla pro vytápění prostoru.

Dnes jsou k dispozici dekorativní krby na elektřinu nebo 
na technický líh. Vzhledově jsou uzpůsobeny tak, že jsou 
mnohdy od klasického krbu k nerozeznání. Jejich ovládání je 
snadné a z požárního hlediska jsou relativně bezpečné.  

Při umisťování krbu nebo jiného topidla do místnosti 
nebo stavby je třeba zvážit následující otázky: V jak velkém 
prostoru chcete zdroj tepla umístit? Chcete prostor vytápět 
nárazově, dlouhodobě, nebo chcete jen hezkou dekoraci? Je 
k dispozici  komín a má odpovídající kvalitu a průchodnost? 
Jaké máte nebo chcete používat zdroje paliva? Neohrozí 
umístění kamen nebo krbu v místnosti pohyb osob v prostoru, 
popřípadě nebudou příliš blízko hořlavých předmětů?

Takže krby ano, grilování ano, otevřená ohniště ano, ale 
vždy tak, kde mohou být a nestanou se rizikem pro vás nebo 
váš majetek.

Přejeme vám mnoho pěkného posezení u vašeho krbu 
nebo kamen po celou zimu a pokud budete dodržovat výše 
uvedená pravidla, určitě se vám nic nenadálého nepřihodí.     

Ing. Vladimír Krištof, Sbor dobrovolných hasičů Praha 1 

jak se tedy chovat v nákupním centru?

  Nikdy neopouštějte nákupní vozík, pokud v něm máte svoje 
osobní věci – kabelky, tašky, bundy apod. Tašky a batohy 
byste si měli nechat vždy u sebe, ať je máte pod dozorem.

  Nenechte se znervóznit lidmi stojícími ve frontě na pokladnu 
za vámi.

  Při placení u pokladny věnujte pozornost své peněžence; 
pokud možno nenoste u sebe velkou finanční hotovost, 
k placení využívejte platební kartu. Jak se bezpečně chovat 
s platební kartou, jsme psali v jednom z minulých čísel.

  Přes otevřený kufr nevidíte, co se děje v přední části vozu, 
proto vždy věnujte pozornost svým osobním věcem – tašce, 
peněžence, kabelce.

Na závěr bych ráda popřála všem čtenářům magazínu Jed-
na klidné prožití adventu, co nejméně stresu a do roku 2022 
hodně zdraví a osobní spokojenosti. Pevně věřím, že k hlad-
kému průběhu spojenému s koncem roku přispějí i moji 
kolegové v ulicích. Pamatujte, že na nás se můžete obrátit 
kdykoli. Jsme tady pro Vás. #prometropolibezpečnější 

Irena Seifertová, 
tisková mluvčí, Městská policie hlavního města Prahy

Milostivé léto: 
Šance proti exekucím
Máte-li dluhy vůči veřejnoprávním subjektům 
a dluh je vymáhán soudním exekutorem, můžete 
využít jednorázovou akci Milostivé léto.

Zaplatíte-li do 28. ledna 2022 jistinu dluhu (dlužná část-
ka bez příslušenství) a poplatek 908,- kč (odměna exeku-
tora + DPH), budete osvobozeni od zbývající části dluhu 
a exekuce bude zastavena. Soudního exekutora je třeba 
informovat, že využíváte institut milostivé léto dle zákona 
č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bod 25. Akce se nevztahu-
je na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, daňové 
a správní exekuce atp. Dlužník nesmí být v insolvenci. 

Milostivé léto se týká těchto věřitelů:
a) Česká republika,
b)  územní samosprávný celek, včetně městské části nebo 

městského obvodu územně členěného statutárního 
města nebo městské části hlavního města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,
d) státní fond,
e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
f) dobrovolný svazek obcí,
g) regionální rada regionu soudržnosti,
h)  příspěvková organizace územního samosprávného celku,
i)  ústav založený státem nebo územním samosprávným 

celkem,
j)  obecně prospěšná společnost založená státem nebo 

územním samosprávným celkem,
k) státní podnik nebo národní podnik,
l) zdravotní pojišťovna,
m) Český rozhlas nebo Česká televize,
n)  právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný 

celek sám nebo s jinými územními samosprávnými 
celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím 
jiné právnické osoby.

s postupem je vám připravena poradit bezplatná právní porad-
na Mč Praha 1, Vodičkova 18, 3. patro, Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví, v úředních dnech v pondělí a ve středu od 13:00 
do 17:00 hodin. 

Více informací: https://www.praha1.cz/milostive-leto/ 

Výstava Tibet 
v proměnách času
Přijměte pozvání na výstavu fotografií Josefa Kalen-
ského, Jiřího Flouska, Richarda Slaby, Petra Srpa, 
Pavla Klimeše a Martina Bursíka. Navštívit ji můžete 
až do 10. prosince ve dvoře a na pavlačích ve Sně-
movní 7 na Malé Straně. Výstavu finančně podpoři-
la Městská část Praha 1 a vstupné je zdarma. 

Hledá se provozní 
pracovník volnočasového 
klubu pro seniory
Nabízíme
  hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek
  pevnou pracovní dobu
  platové ohodnocení dle nařízení vlády
  stravenky, zdravotní volno, čtvrtletní odměny, 

osobní ohodnocení
  příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
  fyzicky nenáročnou práci vhodnou i pro mladší 

důchodce
  nástup možný ihned

Požadujeme
  středoškolské vzdělání
   komunikativnost
  kladný vztah k práci s lidmi
   pečlivost
  ochotu učit se nové věci
   proaktivní přístup
   základy práce na PC výhodou

V případě zájmu kontaktujte Karolínu Schwarzovou,
tel. 725 397 934,
e-mail schwarzova@socialnisluzbyp1.cz.

Programy Skautského 
institutu v prosinci
Je hned několik povolání, která se v současné situaci nedají 
označit jako snová. V první řadě jistě člověka napadnou zdravot-
níci, kteří si v přetížených nemocnicích už zase sahají na dno 
svých psychických i fyzických sil. Méně zjevně nezávidění- 
hodné postavení mají dramaturgové. Jen ve Skautském 
institutu jsme za poslední dva roky přichystali už celé desít- 
ky později zrušených akcí…

Takže uvidíme, jak to s prosincem nakonec dopadne. Ale! 
Nachystáno je toho pro stoprocentně bezinfekční účastníky 
hodně. Na Staromáku nás (snad fyzicky, případně snad 
aspoň online) čeká přednáška o udržitelných mýdlech (6. 12.) 
nebo o zákulisí blížícího se předsednictví Evropské unie (7. 12.), 
panelová diskuze o globální odpovědnosti (14. 12.) a pavlačové 
provedení „Rybovky” (18. 12.).

Na druhém břehu Vltavy, ve Skautském institutu v Rybárně 
na Kampě, který se zaměřuje hlavně na rukodělné kurzy a work- 
shopy, se můžete v prosinci naučit vázání sešitů (3. 12.), vyrábě-
ní vánočních ozdob (6. 12.), základy pletení z vlny (7. 12.), sklá-
dání písní (9. 12.) nebo vánočního frézkování do skla (13. 12.).

Podrobnosti o jednotlivých událostech, o spoustě dalších, 
které jsme zde nezmínili, a o eventuálním přesouvání do online 
varianty najdete na Facebooku: @sinastaromaku, 
@sivrybarne. 

Text: Skautský institut

https://www.praha1.cz/milostive-leto/
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křížOVka PRAHA 1
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Místopis (viz str. 30)
Na našem území poprvé postavil _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _  (viz TAJeNKU) 
v roce 1812 pro své přátele ředitel pražského Stavovského divadla  
na svém libeňském zámečku. 

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce 
– pana Jaroslava Čížka. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 
na něj čeká knížka Štěstí z vydavatelství Argo, kterou napsal Jiří Stránský. 
Blahopřejeme! 

I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 1. 2022.

Slovo hosta 
Cliona Manahan, 

velvyslankyně Irska v ČR:
Ráda prozkoumávám 

tajemství tohoto města

J
Jako velvyslankyně jsem přijela do Prahy 
začátkem září 2019. Pamatuji si, že první 
večer jsme se synem lukem lesliem 
šli do slavné kavárny louvre a pak se 
zúčastnili akce v kině NFA Ponrepo. 
Postupně jsem se stala pravidelnou 
návštěvnicí expozic Národní galerie, 
muzeí, divadel a galerie DoX a těšila 
se jejich vynikajícími programy.

Irské velvyslanectví sídlí na 
Tržišti na Malé Straně a to znamená, 
že si každý den všímám některých 
unikátních rysů tohoto historického 
města a setkávám se s místními Čechy. 
Souhra zeleně, řeky a výjimečných veřejných 
parků a institucí je každodenním darem. Výhodou 
je také blízkost Senátu, Poslanecké sněmovny, Ministerstva 
zahraničí a Pražského hradu. Naše mise působí od roku 
1995 ve Vratislavském paláci. První písemná zmínka o zá-
stavbě na tomto místě pochází z roku 1591, kdy zde byly 
postaveny dva městské domy. V roce 1671 je koupil Kryštof 
František Vratislav z Mitrovic a nechal přestavět na palác. 
o několik let později vznikly nádherné palácové zahrady. 
Palác byl v letech 1824–1834 klasicistně přestavěn a po-
doba tehdejší fasády se zachovala dodnes. Majitelé však 
budovu nevyužívali, takže v letech 1861–1876 v ní působilo 
Malostranské gymnázium. V devadesátých letech dvacáté-
ho století prošel palác rozsáhlou rekonstrukcí. 

Po získání nezávislosti měly Irsko a Československo 
kontakty na různých úrovních, zejména ve Společnos-
ti národů. Československo zřídilo v roce 1929 konzulát 
v Dublinu, který byl v roce 1947 povýšen na vyslanectví. Po 
komunistickém převratu v únoru 1948 se rozvoj diploma-
tických vztahů přerušil. V roce 1965 byla v Dublinu založe-
na Československá obchodní mise, která byla o třicet let 
později povýšena na velvyslanectví. Po sametové revoluci 
v roce 1989 došlo k rozvoji užších vztahů. Irská obchodní 

kancelář byla založena v Praze v roce 1991. 
Irské velvyslanectví ve Vídni bylo odpo-

vědné za diplomatické styky až do roku 
1995, kdy bylo zřízeno velvyslanectví 
v Praze.

Je mi ctí sloužit Irům v této krás-
né zemi a dozvědět se více o partner-
ství Irska a České republiky v Evropě, 
v oSN a dalších institucích. S kolegy 
na velvyslanectví podporujeme užší 

propojení s klíčovými sektory a spoju-
jeme se s mnoha českými partnery. Tato 

spojení jsou o to důležitější, že se dostá-
váme z těžkých časů a stavíme společně 

silnější spolupráci.
Jako diplomaté máme ve městě nabité 

každodenní programy. K mým oblíbeným setkáním patří ta 
se studenty a učiteli, návštěvy univerzit i účast na mnoha 
odborných akcích. Společně s kolegy plánujeme programy 
v Praze a dalších městech, které rozšíří naši vzájemnost až 
do českého předsednictví v EK v roce 2022. I když některé 
z těchto činností musí nyní probíhat online,  v budoucnu se 
těším na obnovenou možnost osobních setkání nejen se 
studenty.

Každoroční oslavy svatého Patrika, Jamese Joyce 
a odyssea, Halloween a Vánoce v Praze jsou smysluplnou 
příležitostí k tomu, abychom ukázali naše silné stránky 
a spojení – včetně vychutnávání si irského jídla a pití a sdí-
lení receptů online – podívejte se na náš Facebook – v těž-
kých časech 2020–21. Když mi to čas dovolí, ráda pořizuji 
fotografie a krátká videa po městě a prozkoumávám jeho 
tajemství. Těšíme se na Vánoce, jedinečné trhy a společný 
čas s kolegy a přáteli v Praze.

Rok 2022 přinese do České republiky více návštěv 
irských ministrů a agentur a společně s českými partnery 
prohloubíme naše znalosti a spolupráci. Přeji všem čtená-
řům a jejich rodinám pevné zdraví. 
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