
Jedna
Magazín Městské části Praha 1 únor 2022

   Zapojte se do výzkumu

   Rozhovor s místostarostkou Evou Špačkovou

   Smetanovo nábřeží se zklidní

   Dáma s pomerančovou hlavou



3

Petr HejmaSlovo starosty

Obsah

4
6
8
9

10
12
14
15
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
31
32
33
34
35
36
38
39

Jedna Periodikum Městské části Praha 1
Odpovědná redaktorka: Michaela Šulcová Redakce: Petr Bidlo, Antonín Ederer, Michaela Bittner Hochmanová, Petra Pekařová,  
Jan Petříš, Jaroslav Tatek Foto na titulní straně: Jaroslav Tatek Grafický design, sazba a ilustrace: Grafika Vodička & Dezortová  
Písmo: Rhymes, Trivia Sans Tisk: MAFRAPRINT, Turyna Petr, 734 517 178 Distribuce: Česká pošta Vydavatel: MČ Praha 1  
Náklad: 20 000 ks Toto periodikum je informačním prostředkem Městské části Praha 1, registrovaným u Ministerstva kultury  
pod značkou E 15430. Chybělo vám tu něco? Máte tip na zajímavý článek? Napište nám na e-mail redakce@praha1.cz  
nebo volejte 221 097 380. Těšíme se na vaše podněty!

úNoR 2022 

akTualiTy

FOTOsTRaNa: 
PODPORujEME NašE žiVNOsTNíky
 ZkliDNěNí sMETaNOVa NabřEží 
 
Příběhy NáZVů ulic Na NOVých cEDulích

REViTaliZacE OkOlí 
hOTElu iNTERcONTiNENTal POkRačujE

ROZhOVOR s MísTOsTaROsTkOu 
EVOu šPačkOVOu

škOlsTVí: FaNDíME EsTER

cENy PRahy 1: jaRMila kOPEčkOVá

bEZPEčNOsT: 
O PRáci 10. ODDělENí POliciE čR PRahy 1

sOusEDský Příběh: ElEkTRO sOukENická

PřEDsTaVujEME ODbOR iNFORMaTiky

MísTNí PaRlaMENT

NašE sPOlky: sPOlEk ObčaNů 
a PřáTEl Malé sTRaNy a hRaDčaN

kulTuRa: jOžE PlEčNik 
– sOuTěž, DiVaDlO POsT bElluM

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

TiPy Na PROcháZky: sEDM Věží

OsObNOsT PRahy 1: Eliška FučíkOVá

hisTORiE PRahy 1: 
skuTEčNé PaNOPTikuM MěsTa PRažskéhO

MísTOPis: PlEsy a TaNEčNí ZábaVy

POšTOVNí MuZEuM: Příběh kOčáRu RakOuskéhO 
císařE FERDiNaNDa i. DObROTiVéhO

DiVaDElNí scéNa: 
DiVaDlO RaDka bRZObOhaTéhO

NOVé kNihy

Příběhy PaMěTi NáRODa: liVia hERZOVá

PROjEkTy PRO sOusEDy

iNFOsERVis

křížOVka

slOVO hOsTa: GRéGOiRE cuVEliER, VElVyslaNEc 
bElGickéhO kRálOVsTVí V čEské REPublicE

www.urviho.czgrafický design & webdesign

Plánuj  
na Jedničku!
Praha 1 i podle vašich představ? Zapojte se 
do tvorby budoucnosti naší městské části!

Milí sousedé,
v Praze 1 v současné době vytváříme Strategii udržitelného rozvoje pro 
příští desetiletí. Ta naváže na všechny doposud realizované projekty 
rozvoje naší městské části ve všech oblastech jejího života. Je to spo-
lečné dílo, na němž se vedle vedení městské části a zastupitelů podílejí 
úředníci radnice, nezávislí experti i veřejnost. Nabízíme proto možnost 
aktivně se zapojit do přípravy Strategie udržitelného rozvoje i vám. 

Naše městská část je jedinečné místo s neuvěřitelným geniem loci. To, 
jakým směrem by se měla v příštích letech ubírat, je především otázka 
pro nás, místní obyvatele, ale také samozřejmě pro všechny ostatní, 
kteří k nám dojíždějí za prací, do škol, za svými blízkými nebo obdi-
vovat krásné památky. Budeme proto velice rádi, když se workshopů 
a výzkumu zúčastníte v co nejhojnějším počtu. 

Vaše názory, připomínky či dotazy budou základním stavebním kame-
nem při tvorbě budoucí tváře centra našeho města.

Děkuji vám za spolupráci.

 
Vzhledem k rozdílným charakteristikám jednotlivých lokalit jsme 
Prahu 1 rozdělili na deset částí. Zúčastnit se můžete workshopů 
v jednotlivých lokalitách, kde bydlíte, pracujete anebo třeba studuje-
te. Proběhne také deset online setkání. Sledujte Facebook Praha 1, 
www.planuj1.cz a www.praha1.cz.

Petr Hejma
starosta Prahy 1

Proč se zapojit?
 Váš názor ovlivní rozvoj 

Prahy 1 na dalších  
deset let.

 Máte možnost diskutovat 
o důležitých tématech, jako 
jsou doprava, bezpečnost, 
životní prostředí, bydlení nebo 
turismus, a ovlivňovat stěžejní 
kroky naší městské části.

 Zapojením pomůžete 
vytvořit řešení založené na 
vzájemném souladu.

Jak se zapojit?
Pokud se chcete zapojit do 
tvorby strategie, můžete si 
vybrat ze dvou možností.

 První možností jsou veřejná 
setkání, která proběhnou 
v jednotlivých částech Prahy 1 
v únoru a březnu 2022. V kaž-
dé čtvrti jsme pro vás připravili 
osobní i online setkání.

 Druhou možnost zapojení 
do tvorby budoucnosti měst-
ské části nabízí anketní část 
probíhajícího výzkumu Praha 1 
očima občanů.

Kdy a kde se setkáme

datum název čtvrti místo konání

7. 2.  Malá Strana Malostranská beseda

8. 2.  Petřín Společenské středisko VIA

9. 2.  Nové Město - Hl. nádraží Gymnázium prof. Jana Patočky

10. 2.  Nové Město - Václavské nám. ZŠ Vodičkova

14. 2.  Vojtěšská čtvrť ZŠ Brána jazyků (Vojtěšská)

15. 2.  Josefov Kontaktní centrum strategie

23. 2.  Hradčany Knihovna na Pohořelci

24. 2.  Petrská čtvrť Středisko volného času Jednička

28. 2.  Havelská čtvrť ZŠ Brána jazyků (Uhelný trh)

1. 3.  Betlémská čtvrť Náprstkovo muzeum

Všechna setkání začínají v 18:00.
Podrobné informace o online setkáních a výzkumu naleznete  
na www.planuj1.cz a www.praha1.cz.

Praha 1 - Plánuj na Jedničku! - leták a4.indd   1 31.01.2022   17:22

Vážení a milí sousedé,
vítám vás na stránkách prvního letošního vydání našeho 
magazínu JEDNA a přeji vám všem nejen zajímavé 
čtení, ale i krásný měsíc únor.

A začínám aktuální informací. Ta se týká námi připra-
vované Strategie udržitelného rozvoje Prahy 1 pro příští více 
než desetiletí, jež navazuje na všechny doposud realizované 
rozvojové projekty naší městské části. Jedná se o společné 
dílo, do něhož se zapojují radní i zastupitelé, nezávislí ex-
perti i úředníci radnice a do jehož přípravy může v případě 
zájmu vstoupit každý z nás, rezidentů Prahy 1.

Budu proto velmi rád, když se zúčastníte jak jednotli-
vých workshopů, tak i výzkumu, a pomůžete tím nasměro-
vat další vývoj Prahy 1. Skutečně reprezentativní a podle 
odborníků unikátní sociologický výzkum poskytne komplex-
ní a zároveň tolik potřebné detailní informace, z nichž pak 
bude vycházet tvorba strategie.

Podrobné informace naleznete v materiálu Plánuj na 
Jedničku!, který jsme vám rozdali do schránek, dále na 
www.planuj1.cz, www.praha1.cz, popřípadě na sociálních 
sítích a v průběhu workshopů.

Těším se na společné debaty a setkání i na společný  
výsledek, kterým bude Strategie udržitelného rozvoje  
Prahy 1.

A těším se také, že se potkáme na tradičním Malo-
stranském masopustu, jenž se uskuteční 26. února a bude 
kromě skvělé zábavy i zprávou, že pomalu, ale jistě končí 
zima a blíží se vytoužené jaro.

Tak si připravte masky a přijďte! Sraz je jako vždy  
ve 13:00 hodin před hostincem U Černého vola. 

Váš 
Petr Hejma

http://www.planuj1.cz
http://www.praha1.cz
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Výzva našim spolkům
Vážení a milí občané Prahy 1,
Městská část Praha 1 dlouhodobě 
podporuje klubovou, spolkovou a jinou 
zájmovou činnost a pomáhá spoluorga-
nizovat společné aktivity na území MČ 
Praha 1. Přestože sdružování občanů 
probíhá na dobrovolné bázi, vedení 
radnice by rádo motivovalo spolu-
občany, kteří se starají o spolkovou 
činnost, aby se zapojovali do dalšího 
rozvoje a aby se prohloubila vzájemná 
aktivní spolupráce mezi jednotlivý-
mi spolky a radnicí MČ Praha 1. 

Za podmínek vyhlášeného do-
tačního řízení mohou spolky žádat 
o finanční podporu v rámci dotačního 
programu na rozvoj občanské společ-

nosti a spolkové činnosti a dotačního 
programu v oblasti sportu. V průběhu 
celého roku pak mohou spolky, tedy 
i ty sportovní, žádat formou spoluúčas-
ti o podporu jednotlivých akcí, které 
spolek pořádá, anebo využít přímého 
spolufinancování spolkové akce ze 
strany MČ Praha 1 v rámci rozpočtové 
kapitoly Poznej svého souseda. Ta je 
určena na podporu drobných lokálních 
akcí pořádaných jednotlivými spolky 
Prahy 1. Řada spolků těchto možností 
využívala i v minulých letech.

Jsou však i spolky, a to i sportovní, 
které existují, pracují nebo jinak působí 
na území naší městské části, avšak my 
o jejich činnosti nevíme.

Rádi bychom vám proto nabídli 
prostor k větší spolupráci, propagaci 
a zviditelnění činnosti vašeho spol- 
ku. V případě vašeho zájmu nás  
prosím kontaktujte na adrese:  
petr.burgr@praha1.cz – 1. místostaros-
ta pro spolky, kulturu, zahraniční vztahy 
a sociální oblast, a také na adrese: 
linda.kleckova@praha1.cz – vedoucí 
odboru kultury, sportu a zahraničních 
vztahů, abychom zaplnili prázdná 
místa a získali přehled o tom, čím vším 
občané Prahy 1 žijí, co je zajímá a baví. 
Ve vašem e-mailu prosíme uveďte 
název, sídlo a charakter činnosti spolku, 
kontaktní osobu a její telefonní číslo 
a dále e-mailovou adresu spolku. 

Máme nový rozpočet
Zastupitelé Prahy 1 schválili v úterý  
25. ledna na svém zasedání na Žofíně 
rozpočet naší městské části. Ten 
počítá s celkovými příjmy a s celkovými 
výdaji ve shodné výši 1 026 574 000 ko- 
run. Rozpočet je tedy nastaven jako 
vyrovnaný s tím, že do rozpočtu je 
zapojen výsledek hospodaření eko-
nomické činnosti minulého roku 
plus nevyčerpané – zejména inves-
tiční – prostředky z roku 2021.

„Navzdory obtížné epidemic-
ké situaci se snažíme hospodařit 
zodpovědně. Zároveň samozřejmě 
nezapomínáme na rozvojové projekty, 
sociální a zdravotní služby, rozšiřo-
vání a údržbu zeleně i další projekty 
zkvalitňující život v naší městské 
části,“ reagoval starosta Prahy 1  
Petr Hejma. 

Závěrečné projednání a schvále-
ní rozpočtu bylo vyvrcholením dlouho-
dobého procesu, který odstartoval už 
v létě a během kterého byly jednotlivé 
rozpočtované položky diskutovány 
v odborných komisích, výborech ane-
bo při setkáních se zastupiteli. 

Se startem nového roku se naplno 
rozběhla příprava Strategie udržitelné-
ho rozvoje Prahy 1 pro příští desetiletí 
a velmi důležitým podkladem pro její 
tvorbu je i sociologický výzkum, který 
pracuje s reprezentativním vzorkem 
osmi set až tisíce obyvatel  obyvatel  
Prahy 1. 

Součástí výzkumu je i anketní 
část. Té se může zúčastnit každý, kdo 
v městské části bydlí. A je to velice 
snadné. Pro vyplnění ankety jsme 
vám připravili tři možnosti, které bu-
dou spuštěny v únoru.

 
  Telefonicky: V pracovní dny 

od 8:00 do 18:00 hodin lze na 

bezplatné lince 800 123 123 
dotazník s naším výzkumníkem 
rovnou vyplnit. Mimo tento 
čas lze zanechat zprávu a náš 
výzkumník se vám ozve. Samot-
né vyplnění nezabere více než 
dvacet minut.

  Osobně: Formulář bude možné si od 
února vyzvednout a vyplněný ode-
vzdat v informačním centru  
Mč Praha 1 ve Vodičkově 18  
nebo v kontaktním centru strategie 
v Dušní 13. 

  Online:  Anketu lze v průběhu února 
vyplnit přes online formulář, který bude 
zveřejněn mj. na www.planuj1.cz. 
V případě potíží se zpřístupněním 
ankety nás můžete kontaktovat  
e-mailem: jan.rachunek@praha1.cz. 

strategie udržitelného rozvoje Prahy 1:
Zapojte se do výzkumu!

Vzpomínáme
* 29. 1. 1964, † 25. 1. 2022

Naši redakci opustil náš dlouholetý spolupracovník 
– fotograf, kolega a přítel Petr Našic. 

Pracoval mimo jiné jako divadelní a filmový fotograf.  
Nejvíce se proslavil svými fotografiemi, které vznikaly 
během natáčení filmu Amadeus režiséra Miloše Formana, 
a také dlouholetou spoluprací s režisérem Emirem  
Kusturicou.

V poslední době se věnoval focení ve svém ateliéru  
ve Štěpánské ulici. Mohli jste ho také vidět na mnoha akcích 
naší městské části, které svým fotoaparátem dokumentoval.

Odpočívej v pokoji, Petře.

Méně rentgenového záření, lepší kvalita 
snímků a rychlejší diagnostika – to jsou hlav-
ní přínosy  CT přístroje, který zakoupila praž-
ská Nemocnice Na Františku. Vyšší komfort 
pacientům i zdravotníkům zajistí také zmo-
dernizované prostory CT pracoviště. Vyšet-
ření pomocí výpočetní tomografie podstoupí 
Na Františku kolem 2,5 tisíce lidí ročně. CT 
vyšetření patří mezi diagnostické metody, 
jež se v akutní medicíně využívají stále čas-
těji. Nemocnice Na Františku, která se na 
urgentní péči zaměřuje, se proto bez kva-
litního diagnostického vybavení neobejde. 

Václavské Vánoce 
vynesly chráněným 
dílnám rekordní částku

Skvělých 382 441 korun, tedy 
o patnáct tisíc korun víc než v do-
sud nejúspěšnějším roce 2019, 
získaly chráněné dílny neziskových 
organizací díky už dvanáctému roč-
níku Václavských Vánoc konaných 
v horní části Václavského náměstí.

Prostřednictvím řemeslných 
stánků se návštěvníkům v rámci 
projektu Podpoř dobro představilo 
celkem sedm neziskových organi-
zací. Konkrétně se jednalo o Svět-
lušku, chráněnou dílnu Inspirace, 
Klub ŽAP, projekt organizace 
BoNA s názvem Jedna bedna, 
chráněnou dílnu Řásnovka, PRo-
SAZ a Společnost DUHA. „Naše 
podpora této tradiční kulturní 
a charitativní akce byla správná. 
Děkuji všem, kteří jste nás, pořada-
tele a lidi z dílen, podpořili,“ ocenil 
starosta Prahy 1 Petr Hejma. 

Nový cT přístroj v Nemocnici Na Františku
„Nové CT a prostory pracoviště 

jsou dalším krokem na cestě moderni-
zace naší Nemocnice Na Františku, ale 
i důkazem, že rozhodnutí současného 
vedení radnice ponechat toto zdravotnic-
ké zařízení ve správě Prahy 1 bylo zcela 
správné. Nemocnice je důležitou součás-
tí sítě pražských zdravotnických zařízení 
i boje proti covidové pandemii,“ vyzdvihl 
starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Nákup nového CT vyšel na 37 mili- 
onů korun. Peníze nemocnice obdrží  
z dotačního programu REACT-EU. 

Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

Koncert 

„Od klasiky k jazzu“
Kostel svatého Martina ve zdi

čtvrtek 10. února 2022 v 18 hodin

Č e s k é  s a x o f o n o v é  k v a r t e t o
R o m a n  F o j t í č e k  
R a d i m  K v a s n i c a  

O t a k a r  M a r t i n o v s k ý  
M i c h a l  K o s t i u k

Martinská 8, Praha 1

Vstupné dobrovolné
www.praha1.cz 

www.kostelnislavnosti.cz

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

Zleva: Petr Hejma, starosta, Eva Špačková, místostarostka, David Erhart, ředitel  
Nemocnice Na Františku a Lucie Zabadalová, primářka radiodiagnostického oddělení 

Na přelomu února a března by měla 
odstartovat nová fáze revitalizace 
Anenského trojúhelníku. „Záměr 
jsme přeprojektovali tak, aby byl 
zachován zdejší javor, který bude 
doplněn krásným vodním prvkem, 
odpočinkovou zónou se zelení, pítkem 
i novým vzrostlým stromem. Kromě 
toho místní obyvatelé a živnostníci 
určitě ocení i novou tramvajovou za-
stávku, kterou jsme pro ně ve směru 
od Národního divadla prosadili,“ 
vyjmenoval starosta Petr Hejma. 

anenský trojúhelník – javor i nový strom a zeleň 

mailto:petr.burgr@praha1.cz
mailto:linda.kleckova@praha1.cz
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Podporujme 
naše živnostníky! 

Jsou tady 
pro nás...

Filatelie Pěnkava 
Klimentská 1203,  
tel. 221 316 051

kožešiny kubín
Vítězná 12, 
tel. 257 323 600

lahůdky u klimenta
Klimentská 1208, 
tel. 731 526 809

Pragomodel
Klimentská 32, 
tel. 233 352 793

Restaurace u sádlů
Klimentská 2, 
tel. 224 813 874

smokehouse
Klimentská 26, 
tel. 725 532 876

Votre Plaisir
Klimentská 1, 
tel. 737 509 106

sunangel
Revoluční 25, 
tel. 775 611 402

Zlatnictví jh
Petrská 6, 
tel. 224 811 044

Fokus Optik
Revoluční 5, 
tel. 725 245 922

cukrárna apetit
Revoluční 12, 
tel. 222 329 865

japonské nože kai
Revoluční 23, 
tel. 607 581 565

Obuv
Revoluční 5 

Dr. hauschka
Revoluční 10, 
tel. 233 320 249

bytový textil a látky
Revoluční 16, 
tel. 222 317 238

Optika Polák
Revoluční 6, 
tel. 222 328 662

Opravář obuvi 
Revoluční oD Kotva, 
tel. 603 220925

Domácí potřeby 
oD Kotva, 
tel. 224 801 691
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Příběhy názvů 
našich ulic 
se možná 
brzy objeví 
na zdech 
pražských domů
Originální myšlenka přidat k tabulce s názvem ještě 
druhou ceduli, která bude stručně popisovat vznik  
jména ulice, vzešla od zastupitele Karla Ulma. A nápad 
začíná nabírat konkrétní obrysy. 1. místostarosta  
Petr Burgr a radní Michal Caban se totiž na začátku 
ledna vydali do Komárova u Hořovic, kde sídlí společnost 
Český smalt. Právě ta se zabývá výrobou různorodých 
informačních tabulí.

Na začátku stojí zcela obyčejný kus 
plechu, který je lisováním vytvarova-
ný do podoby budoucí tabulky. Ten 
šikovní pracovníci firmy Český smalt 
dokážou proměnit v unikátní tabulku. 
To vše díky smaltování. Jedná se 
o proces, kdy se na kovové výrobky 
nanáší křemičitá tavenina podobná 
sklu – smalt. Ten na povrchu tvoří 
hladkou ochrannou vrstvu, která 
produkt učiní odolnějším zejména 
proti korozi. I proto je velice rozšířené 
používání této ochrany právě na ulič-
ní značení. Kromě výroby cedulí se ve 
firmě také zabývají výrobou smalto-
vaného nádobí, vodovodních armatur 
a restaurují zde  různorodé litinové 
výrobky. Mezi jejich zákazníky patří 
například rakouská metropole Vídeň.

cedule oživí 
historické centrum

Radní Prahy 1 si prošli kompletní 
výrobní proces a na závěr si moh-
li prohlédnout samotný prototyp 
tabule určené pro naši městskou 
část. Jednalo se o popisek uli-
ce Vodičkova, kde sídlí náš úřad. 
„V první řadě je třeba poděkovat 
Karlu Ulmovi, který se samotným 
nápadem přišel. My se nyní snažíme 
tuto skvělou myšlenku realizovat. 
To, že jsme se zde dnes podívali do 
výroby, bylo nejen velice poučné, ale 
také to, doufám, bude jeden z prv-
ních zásadních kroků k uskutečnění 
tohoto projektu,“ prohlásil během 
návštěvy radní Michal Caban.

Také místostarosta Petr Burgr 
vyjádřil přání, aby se tento nápad 
dotáhl do zdárného konce. „Z výrob-
ků firmy Český smalt jsem nadšený. 
Nedivím se, že kvalita produkce 
přitahuje i zájemce ze zahraničí. 
Snad se nám co nejdříve podaří 
s touto firmou navázat spolupráci,“ 
konstatoval 1. místostarosta. V plánu 
je osadit pražské ulice přibližně de-
vadesáti tabulkami. Radní teď čeká 
schvalovací proces. „Byli bychom 
rádi, kdyby se první tabulky objevily 
v ulicích již v polovině tohoto roku,“ 
dodal Petr Burgr.

Pokud se vše podaří, mohou se 
místní obyvatelé těšit na unikátní 
oživení historického centra i zajíma-
vé informace o naší minulosti, jež tu 
zůstanou i pro budoucí generace. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Nábřeží spadá do tzv. vybrané 
komunikační sítě, kterou spravuje 
Magistrát hlavního města Prahy. Ten 
ve spolupráci s Institutem pláno-
vání a rozvoje vypracoval koncep-
ci, která předpokládala zamezení 
průjezdu osobních vozidel. S tím 
však nesouhlasila Praha 1. „Jsme 
si vědomi toho, že je třeba dopravu 
na Smetanově nábřeží zreduko-
vat. Za prvé k tomu ale nechceme 
přistupovat formou zákazů, ale spíše 
motivováním řidičů, aby přehod-
notili nutnost toto místo využívat, 
a za druhé musíme brát ohled i na 
obyvatele přilehlých lokalit, kteří 
by byli dopady zákazu vjezdu na 
nábřeží postiženi,“ vysvětlil radní 
Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš.

Praha 1 chce klidnější 
Smetanovo nábřeží

Jak by tedy dopravní řešení 
po zásahu Prahy 1 mělo vypadat? 
V principu se významně ustoupí MHD 
a chodcům. Tramvajová zastávka Kar-
lovy lázně bude znovu v obou směrech, 
avšak bezpečně s nástupem přímo 
z rozšířeného chodníku. Naopak bude 
na nábřeží zrušena zastávka Národní 
divadlo (u kavárny Slavia), kde bude 
podstatně širší prostor pro pohyb 
chodců. Tramvajová zastávka Národní 
divadlo u Slovanského ostrova (Masa-
rykovo nábřeží) bude nově také v obou 
směrech a navíc bude rozšířena tak, 
aby byla bezpečnější a kapacitnější.

Řidiči osobních aut budou mj. 
omezeni tím, že po celé délce Sme-
tanova nábřeží pojedou po tramva-
jové trati. To se bude týkat i prostoru 
zastávek, kde budou muset čekat za 
tramvají. „Tím dosáhneme dvou věcí: 
tramvaj nebude omezována velkým 
množstvím automobilů, které by ji na 
trati zdržovaly, a řidiči vozidel určitě 
zváží, zdali se jim tato cesta vyplatí 
pro pouhý tranzit,“ popsal vedoucí 
odboru péče o veřejný prostor Prahy 1 
Ludvík Czital.

Hlavním cílem navržených opat-
ření je zamezení vysoké koncentrace 
vozidel, která si po Smetanově nábřeží 
jen zkracují cestu. „Musíme však také 
respektovat potřeby místních reziden-
tů a živnostníků, a proto není možné 
úplně zakázat vjezd osobních vozidel,“ 
dodal Richard Bureš, který věří, že 
k potřebným změnám dojde do polovi-
ny letošního roku. 

Text: (red)
Ilustrační foto: Jaroslav Tatek

Nábřeží mezi Národním divadlem a Karlovými lázněmi zaznamená řadu 
pozitivních změn. Kromě jeho postupné revitalizace včetně přilehlých čapadel 
se bude jednat především o proměnu dopravní infrastruktury. Oproti původnímu 
plánu, který představil Institut plánování a rozvoje (IPR), se zde ale naštěstí 
úplně nezastaví osobní automobilová doprava. Dojde však k významnému 
přizpůsobení lokality chodcům a městské hromadné dopravě. 

Zastávka Karlovy lázně bude znovu 
v obou směrech

Připravuje se také zastávka na Masarykově nábřeží

Zleva: Markéta Hájková, projektová a koordinační manažerka, Michal Caban, radní, 
Jan Novák, ředitel společnosti Český Smalt, Lenka Jeřábková, hlavní šablonářka,  
Petr Burgr, 1. místostarosta
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Soutěž o knihu: Znáte Prahu 1?
Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili 
pravidelnou soutěž, v níž si můžete 
otestovat svůj pozorovací talent. 
V každém čísle najdete jednu fo-
tografii domu nebo jeho průčelí. 
Vaším úkolem bude uhádnout, co je 
to za dům a ve které ulici se nachází. 
Tentokrát vám napovíme, že dům se 
sochou se nachází v okolí Hradčan. 
Správné odpovědi můžete posílat do 
15. 2. 2022 na redakce@praha1.cz. 
Výherce se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla: 
Na fotografii byl dům v Truhlářské 
ulici 8, kde sídlí Středisko volného 
času Jednička. Výhercem se stal 
Zdeněk Ohlídal.

V redakci, v oddělení vnějších vzta- 
hů, Vodičkova 18, na něj čeká knížka 
Bělorusko na cestě ke svobodě (vydala 
Kniha Zlín), kterou napsaly Adéla 
Dražanová a Tereza Šupová.  
Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

Staroměstská brána 
nabídne nový volnočasový 
prostor

Jak jsme se na vlastní oči pře-
svědčili, za oplocením se inten-
zivně pracuje na opravě hotelu 
a investor zároveň připravuje 
obnovu jeho okolí. V tomto bodě 
ještě stále běží proces schva-
lování. „Věříme, že okolí hotelu 
bude sloužit místním obyvatelům, 
studentům okolních škol i návštěv-
níkům Prahy, nikoli pouze provo-
zu hotelu jako doposud,“ uvedl 

Konec Pařížské třídy zakrylo před několika týdny zelené oplocení. 
Vedle probíhající rekonstrukce bývalého hotelu InterContinental má být totiž 
revitalizováno jeho širší okolí. Podrobnosti jsme zjišťovali.

Přispět k rozvoji města  
jak vznikl název staroměstská brána?
Za myšlenkou znovuoživení lokality stojí 
rodinná investiční kancelář R2G čes-
kých podnikatelů oldřicha Šlemra, Pavla 
Baudiše a Eduarda Kučery. Projekt pro 
ně není jen investicí, ale hlavně možností 
přispět k rozvoji města, odkud pocházejí. 
Společně s autorem projektu, architektem 
Markem Tichým z kanceláře TaK Archi-
tects, která se realizace ujala na základě 
mezinárodní soutěže, jsme hledali spojení 
odkazující k jejich přání vidět místo vzkvé-
tat. Staroměstská brána symbolizuje náš 
cíl vytvořit funkční a příjemný prostor, 
který bude zvát ke vstupu – k posezení 
u kávy, na lavičce, k procházce s dětmi. 

jakým způsobem toho chcete docílit?
Těch prvků je řada. Napříč prostranstvím 
přibude zeleň v podobě keřů, travin 
i stromů. Udržitelné zavlažování nových 
stromořadí zajistí formát dešťové zahrady, 
který přispívá k příjemnějšímu mikroklima-

Rozhovor s Jakubem Dybou, zástupcem investora projektu Staroměstská brána

jak má vypadat nová podoba  
náměstí Miloše Formana?
Na náměstí, jehož více než pětinu nyní 
zabírá nepřístupný betonový blok pro 
vývody vzduchotechniky a rampy garáží, 
vznikne parková zóna s trávníkem, 
přírodním mlatovým povrchem, stromy, 
lavičkami a systémem fontán. Vyrůst zde 
má i prosklený objekt skrývající nezbytné 
provozně-technické prvky komplexu.  
Tvoří jen asi 8,5 procent nové plochy 
náměstí a leží v ose ulice, kterou 
přirozeně prodlužuje. To podtrhne 
vysázení aleje stromů. Společně s halou 
hotelu a doplňkovou stavbou směrem 
k nábřeží nabídne nové obchody, služby 
i gastronomii. Pod plochou náměstí znovu 
otevřeme dvě patra zrekonstruovaných 
parkovacích stání pro veřejnost. 

Text: (red)
Vizualizace: Archiv TaK Architects
Foto: Archiv R2G

Jakub Dyba, zástupce investora 
projektu Staroměstská brána.
Projekt k tomuto účelu zpřístupní 
rozsáhlé prostory. „Rádi bychom ve 
prospěch veřejnosti otevřeli tisíce 
metrů nového městského prostoru sa-
hajícího od Bílkovy ulice přes náměstí 
Miloše Formana až po Dvořákovo 
nábřeží. Například z náměstí by 
měla zmizet nepřístupná plocha pro 
výduchy podzemních garáží a z velké 

části i automobilová doprava. Na-
opak přibýt mají zeleň, vodní prvky, 
městský mobiliář i obchody a služby,“ 
vyjmenoval Jakub Dyba. 

V případě jakýchkoli dotazů k projektu  
se neváhejte obracet na e-mail:  
info@staromestskabrana.cz nebo na 
Facebook či Instagram Staroměstská 
brána. Během února navíc bude spuštěn 
web www.staromestskabrana.cz. 

tu. Dalším je obnova pěších vazeb vytváře-
jících diagonálu mezi základní školou, Ne-
mocnicí Na Františku a starým židovským 
městem. Poslouží k tomu lávka k základní 
škole na náměstí Curieových. o propojení 
s řekou se postará úplně nová odpočinková 
zóna s parkovými schody. Vznikne v mís-
tech, která byla dosud pro veřejnost nepří-
stupná. Díky zamýšlenému podchodu by 
mělo být možné projít přímo na náplavku. 
Chystáme i celkovou revitalizaci náměstí.

?

mailto:redakce@praha1.cz
mailto:info@staromestskabrana.cz
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Postupně probíhají revitalizace 
a rekonstrukce hřišť. O kterých  
byste se ráda zmínila?
Všechna hřiště vybavujeme novými 
herními prvky. Zatím poslední změnu 
jsme udělali v parku Lannova. občanům 
jsou k dispozici nové cvičební moduly, na 
nichž se může každý protáhnout podle 
své aktuální kondice. Brzy nás čeká 
představení konečné podoby hřiště Za 

Haštalem. Do návrhu jsme nechali zapra-
covat všechny akceptovatelné připomínky 
z participace s jeho uživateli. S návrhem 
se budou občané moci seznámit v maga-
zínu Jedna, ve vitrínách vestibulu úřadu 
i v kontaktním místě, které bude sloužit 
k setkávání občanů a zájemců o podílení 
se na Strategii rozvoje Prahy 1. S realizací 
by se mělo začít hned, jakmile to počasí 
dovolí. Jsem také ráda, že se podařilo vyjít 

vstříc maminkám s dětmi, které postráda-
ly na hřišti na Slovanském ostrově větší 
komfort. Přibude tam dřevěný domeček 
a mlžítko pro osvěžení v parných dnech. 

jedním z úspěšně dokončených projektů 
je otevření střediska volného času 
jednička v Truhlářské ulici. co bylo 
v průběhu jeho zrodu nejsložitější?
Středisko volného času Jednička je náš 
klenot. Z neopracovaného kamene se 
během rekonstrukce klubal pod rukama 
dělníků a za přísného dohledu památ-
kářů úplný diamant. odkryly se fresky, 
malby i zákoutí, s nimiž nikdo nepočítal. 
To sice navýšilo konečný finanční účet, 
ale ta nádhera stojí zato. A jsem ráda, že 
to mohou posoudit všichni návštěvníci 
střediska. Mám také velkou radost, že 
námi vybrané Hobby centrum Praha 4 
zajišťující náplň Střediska volného času 
v Praze 1 se osvědčilo. Díky jeho pra-
covníkům vedeným panem ředitelem 
Bekem a Kamilem Janouškovcem se 
opravdu stává centrem volnočasové-
ho dění v Praze 1. Svědčí o tom dva-
cet sedm kroužků a celá plejáda akcí, 
které pro obyvatele centra připravují.

V jaké fázi je rekonstrukce mateřinky 
řásnovka 2 a Zš brána jazyků?
Jde o dvě největší letošní investiční akce, 
které budou v roce 2022 dokončeny. Re-
konstrukce mateřské školy v Řásnovce 2 
zachránila objekt před zkázou. Kdysi to 
byly jesle, které se stavěly v akci Z. Pro 
mladší čtenáře uvádím, že se stavělo 
svépomocí o sobotách formou brigády. 
A podle toho to tam až do loňského roku 
vypadalo. Stavební plány neodpovídaly 
skutečnosti, použité nekvalitní stavební 
techniky a materiály v jednotlivých pat-
rech a místnostech zcela nevyhovovaly. 
Navíc naprosto nefungoval systém od-
padů, kdy se voda hromadila ve sklepení, 
vzlínala po zdech nahoru a narušovala 
statiku zdí. Ale hlavním důvodem rekon-
strukce je zvýšení kapacity mateřinky. 
Ze dvou oddělení se navýší na čtyři, což 
je v souladu s plánem MHMP. Děti se 
do mateřinky vrátí 1. března, jak bylo na 
společné schůzce s rodiči přislíbeno. 

Budova prvního stupně ZŠ Brány 
jazyků ve Vojtěšské je jiný případ. Je sto 
dvacet let stará a památkově chráněná. 
Musí se opravit střecha, krovy i fasáda. 
A co je hlavní – budou renovována původ-
ní okna, která netěsnila a unikalo jimi 
teplo. opravy probíhají při plném provo-
zu. Ve spolupráci s vedením školy se do 
letních prázdnin vše stihne. Důležité slovo 
budou mít památkáři, kteří budou dbát 
na to, aby se jedinečné architektonické 

prvky na fasádě zaskvěly v plné kráse. 
Po rekonstrukci tak Vojtěšská čtvrť získá 
další stavební skvost.

Oblíbená škola v přírodě v janově 
nad Nisou se loni v létě změnila na 
příspěvkovou organizaci školního typu 
a od září 2021 má nového ředitele.  
co přinesou tyto změny?
Jde vlastně o navrácení do původního sta-
vu před rokem 2004, kdy zařízení patřilo 
pod odbor školství. Ten v současné době 
zřizuje osmnáct příspěvkových organizací, 
včetně podobného zařízení pro předškolní 
a mladší školní věk v Česticích. Největší 
výhodou je tedy zkušenost s jejich řízením, 
jednotná pravidla, postupy a metodické 
vedení. Byly zrušeny mandátní a správcov-
ské smlouvy, které byly stále napadány. 
Teď se škola v přírodě v Janově nad Nisou 
(ŠVP Janov) řídí zřizovací listinou podle 
školského zákona. Nový ředitel ŠVP Janov 
se pravidelně účastní porad s řediteli škol 
a je schopen připravit školám akce na 
míru. Význam takového zařízení pro rodiče 
a žáky spatřuji ve finanční podpoře naší 
městské části, která přispívá žákům na 
dopravu. Hygienické předpisy podléhají 
přísným opatřením státních institucí od 
ministerstva školství přes ministerstvo 
zdravotnictví až po Českou školní inspekci. 
Přínos pro Prahu 1 jako zřizovatele je též 
nemalý. Došlo ke sjednocení nemovitos-
tí do jednoho areálu, zpracování plánu 
oprav a investic, „agendy na jedno místo“ 
v rámci úřadu (oproti pěti odborům v mi-
nulosti) a kontroly účetnictví v souladu se 
zákonem. Navíc stejně jako u ostatních 
MŠ, ZŠ a ŠJ vznikla možnost ucházet se 
o dotační tituly a rozvojové programy.

strategie Mč Prahy 1 zahrnuje i oblast 
školství, kam patří mimo jiné i Místní 
akční plán rozvoje vzdělávání.  
Můžete projekt přiblížit? 
Do projektu mohly vstoupit všechny 
městské části, ale zájem vedení škol 
nebyl všude stejný. Naši ředitelé se 
k projektu přihlásili a mnozí jsou součástí 
realizačního týmu. Smyslem projektu je 
propojovat aktéry vzdělávání na území 
Prahy 1, a to nejen námi zřizované školy, 
ale i ZUŠ, DDM, církevní a také „speciál-
ní“ školy.  V posledních dvou letech jsme 
byli limitováni pandemií. Některé aktivity 
byly odloženy, jiné přešly do online formy. 
V rámci MAPu jsme například oceňovali 
pedagogy, kteří si nejlépe vedli v distanční 
výuce. Proběhly webináře na téma for-
mativního hodnocení pro pedagogy, pro 
rodiče Jak se připravit na přijímací řízení 
svých dětí na SŠ, pracovní skupina pro 
kulturní povědomí připravila výstavu žáků 

Model světa, která z velké části vznikla 
v době distanční výuky. V lednu 2022 se 
uskutečnila online akce Zkoušky nane-
čisto z matematiky pro žáky devátých 
tříd, kterou pořádala pracovní skupina pro 
matematickou gramotnost. V brzké době 
plánujeme setkání pedagogů základních 
škol s lektory Domu zahraniční spolu-
práce na téma Jak zlepšit výuku cizích 
jazyků. Všechny aktivity jsou pro účast-
níky zdarma. Další informace o projektu 
najdete na webu: www.skolanasbavi.eu.

Na co se letos nejvíce těšíte?
Velmi by mě potěšil návrat k normální-
mu životu, a to hlavně ve školách. Přála 
bych si, aby ředitelé a učitelé nemuseli 
kromě svých pedagogických povinnos-
tí a učení zajišťovat nákup, distribuci 
testů, samotné testování a agendu s tím 
spojenou. Ráda bych jim na tomto místě 
poděkovala za to, že se toho zhostili 
se ctí a bez zbytečných řečí, protože si 
uvědomují, že je to nezbytné. A budu 
se těšit, až nám situace dovolí vrátit se 
k pořádání akcí pro předškoláky i žáky ve 

větším počtu. opravdu mi chybí jejich 
spontánní radost z kulturních vystou-
pení nebo ze závodění a soutěžení.

kde v Praze 1 čerpáte energii?
Centrum Prahy je krásné v každé roční 
době. V zimě mě těší procházky ulič-
kami Starého Města, když se rozsvě-
cují lampy. Ráda chodím také na Nový 
svět. V létě jsou pro mě oázou pražské 
zahrady, například Františkánská, Vald-
štejnská, Vrtbovská a celý Petřín. To se 
opravdu stačí projít, posadit se a kochat 
se výhledem. A baterky si dobíjím pla-
váním ve venkovním bazénu v Podolí.

chtěla byste něco vzkázat  
našim čtenářům?
S Janem Werichem bych jim chtěla dát 
recept na štěstí: mít rád lidi, milovat lidi, 
a to je celé to tajemství onoho receptu 
na štěstí. A platí to pro všechny. A samo-
zřejmě přání pevného zdraví všem. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav TatekStředisko 

volného času 
Jednička 
je náš klenot
S Mgr. Evou Špačkovou, místostarostkou Prahy 1, 
do jejíž gesce patří školství a rozvoj hřišť, jsme si 
povídali nejen o úspěšně dokončených a právě 
probíhajících projektech, ale třeba také o tom, 
na co se letos nejvíce těší a která místa má  
v Praze 1 nejraději.

V budově ZŠ Brány jazyků ve Vojtěšské ulici probíhají opravy při plném provozu

http://www.skolanasbavi.eu/
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Jarmila 
Kopečková: 
Žena, která 
naslouchá 
Je neuvěřitelné, že tato vitální a optimistic-
ká dáma profesionálně naslouchá a zapi-
suje od svých devatenácti let, tedy více jak 
šedesát pět roků. Možná jste poznali, že je 
řeč o stenografce Jarmile Kopečkové, jedné 
z oceněných osobností Prahy 1. 

S touto částí Prahy ji kromě mnoha životních příběhů propo-
juje právě i její profese. Již od roku 1993 velmi trpělivě zazna-
menává všechna jednání zastupitelů naší městské části.

Každého jistě napadne otázka, jak se mladá dívka k této 
profesi vůbec dostane. „Zásluhou mého středoškolského pro-
fesora, inženýra Malkovského. Byl to fantastický člověk, který 
dokázal svým elánem zapálit pro věc mě, ale i mnoho dalších 
lidí,“ popisuje Jarmila Kopečková. Se skromností sobě vlastní 

Víte, co je těsnopis? 

Představili jsme vám další držitelku Ceny Prahy 1, jejíž 
život je spojený s městskou částí a zajímavou profesí. Ta 
má svůj historický původ v prvním století př. n. l., kdy první 
těsnopisnou soustavu (tironské značky) vytvořil Marcus 
Tullius Tiro, sekretář a otrok (později propuštěnec) Marca 
Tullia Cicerona. Tato soustava se používala zejména 
k zápisu jednání římského senátu. Když nahlédneme 
do modernější doby, používání novodobého těsnopisu 
pro angličtinu se lze dopátrat od poloviny šestnáctého 
století. Největší rozmach této zapisovací techniky na-
stal souběžně s rozvojem parlamentarismu. Ve čtyři-
cátých letech devatenáctého století upravil německou 
těsnopisnou soustavu pro češtinu Hynek Jakub Heger. 
V současné době používaná podoba soustavy „Herout-
-Mikulík“ vznikla spojením dvou návrhů v dubnu 1921 
a během doby prošla jen několika menšími úpravami. 

(Historická data čerpána z Wikipedie).

dodává, že Cena Prahy 1 patří právě tomuto muži, který jí byl 
v mládí velkou inspirací.

A čím se v běžných dnech paní Kopečková baví, když zrovna 
nezapisuje zastupitelstvo městské části Praha 1, po kterém 
můžeme spoléhat na její přepis z jednání? „Člověk na sebe musí 
trošku dbát a relaxovat. Takže kromě stenografování a mojí 
celoživotní vášně účetnictví chodím ráda na procházky, luštím 
sudoku a počítám si příklady. Hlavně rovnice, které jsou dobré 
pro mozek. Samozřejmě také hodně čtu,“ přidává výčet svých 
denních aktivit žena s neuvěřitelnou energií a jiskrou.

Možná si kladete také další otázku: proč přes svůj věk chodí 
paní Kolečková stále pracovat? „Je to jednoduché. Mám ráda 
kontakt s lidmi a každé zastupitelstvo je pro mě vždy něčím zají-
mavé. Člověk musí stále přemýšlet, orientovat se v problematice 
a být, jak se dnes moderně říká, stále in,“ dodává s úsměvem 
Jarmila Kopečková. 

Radost jí dělá i to, že se mluvený projev u lidí zlepšil a upozor-
ňuje, že přepis není vždy jednoduchá záležitost vzhledem k velké-
mu rozdílu mezi mluveným a psaným jazykem. Asi každý z nás by 
se někdy divil vlastnímu doslovnému přepisu mluvené řeči. 

Pokud tedy v ulicích Prahy, ale hlavně v oblasti Prahy 1, pot- 
káte usměvavou ženu na procházce, může to být právě Jarmila 
Kopečková, která se nejraději vydává na svoje putování přes 
Pražský hrad a Malou Stranu, kde obdivuje vše, co tato krásná 
místa plná historie nabízejí.

Doufáme, že jsme k těsnopisu – tomuto důležitému a zajímavé-
mu oboru – třeba přilákali nové zájemce, kteří se vydají cestou 
paní Jarmily Kopečkové. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Jaroslav Tatek

Místostarostka Eva Špač- 
ková vyhlásila pro děti 
z našich škol akci s názvem  
Fandíme Ester. Čestná 
občanka Prahy 1 Ester 
Ledecká se zúčastní zimní 
olympiády v Pekingu,  
která se koná od 4. 2.  
do 20. 2.

Naše Ester pojede své stěžejní závody:
   8. února v 7:30 hodin  

– snowboarding – obří slalom
   11. února ve 4:00 hodiny ráno  

– Alpské lyžování SUPER G – ženy
   15. února ve 4:00 hodiny ráno  

– Alpské lyžování – sjezd žen

Fandíme ester! … a soutěžíme 
nejen o čepici „Raškovku“

Budeme rádi, když vy, malí čtenáři, bu-
dete fandit ze všech sil a zapojíte se do 
soutěže o hezké ceny.

Pošlete nám do redakce fotografie 
z vašich sportovních aktivit, ať už na 
Petříně, v parcích nebo během školních 
lyžařských kurzů. Můžete také namalovat 
obrázek s tematikou snowboardingu nebo 
jiného zimního sportu, nebo napsat příběh 
na téma Moje zimní sportování, zimní 
sporty a historie ZoH. Nejlepší práce bude 
odměněna čepicí „Raškovkou,“ zimní 
čepicí a šálou do města a fotografií Ester 
Ledecké s podpisem. Pro ty z vás, kteří zís-
kají druhé a třetí místo, máme připravené 
hezké hrníčky. Máte se na co těšit!

Fotky a literární dílka posílejte do 
konce února na redakce@praha1.cz. 
Namalované obrázky budou paní učitel-
ky osobně předávat na odbor školství.
Tak Ester! Jeď, jeď, jeď! A na vaše  
e-maily se už teď těšíme. 
Text: (red) Foto: ondřej Pýcha

oslava třiceti let trvání této krásné tradice 
se nesla v duchu myšlenky sochaře 
Kurta Gebauera, který symbolicky pokřtil 
sborník, jenž mapuje poslední dekádu 

soužití školy a umění. Kurt Gebauer do 
úvodu sborníku napsal: „Co potká člověka 
v dětství, je podstatné pro to, co se s ním 
pak děje, a tak abychom nebyli dušev-

ní chudáci, je dobré potkávat něco, co 
v nás budí zvědavost.“ Křtu se zúčastnily 
zástupkyně městské části Eva Špačko-
vá, Michaela Vencová a Věra Dvořáková 
a také autorky původního nápadu, bývalá 
ředitelka školy Věra Perlínová a její ko-
legyně, a vyprávěly přítomným hostům 
o počátcích této tradice. Jako hosté byli 
pozváni umělci z posledního desetiletí 
výstav. Ač se všichni kvůli epidemické 
situaci nemohli zúčastnit, atmosféru 
slavnosti to nepokazilo. Na svoje vý-
stavy ve škole s radostí zavzpomínali 
například Jindra Viková, Pavel Baňka 
i Kurt Gebauer. Nechybělo ani pěvecké 
vystoupení žáků školy a jako na správ-
né vernisáži či křtu knihy občerstvení 
a debata po ukončení oficiální části. 

Text: Eva Wolfová, 
ZŠ Brána jazyků

Foto: Archiv ZŠ Brána jazyků

děti a umění
V ZŠ Brána jazyků na Uhelném trhu se konala malá slavnost. Pedagogové se svými 
žáky si připomněli již třicáté výročí instalace uměleckého díla v prostorách školy. 

Ester Ledecká

Stenografka Jarmila Kopečková 
společně s místostarostou 
Petrem Burgrem při předávání 
Ceny Prahy 1
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„Po vstupu České republiky do Evrop-
ské unie, potažmo do Schengenského 
prostoru, se naše pátrání rozšířilo i do 
zemí, které jsou jeho členy,“ uvedl vedoucí 
10. oddělení, nadporučík Kamil Kučerák.

oddělení také aktivně komuni-
kuje s tuzemskými soudy při jejich 
žádostech o vypátrání hledaných osob, 
které mají nastoupit do vězení anebo 
se účastnit soudních řízení. Pátrají ale 
také po pohřešovaných osobách, které 
mohou být ohrožené na životě a zdraví. 
„V těchto případech hojně využíváme 
spolupráci s médii, ale například i inter-

desáté policejní oddělení 
je v pátrání nejlepší 

Již sedmnáct let rozvíjí v Praze 1 svou činnost 10. oddělení 
pátrání Policie ČR. Do celostátních systémů vkládá 
pohřešované osoby, vozidla a další, většinou odcizené 
věci. Zároveň po nich ale také pátrá. A v tom je opakovaně 
nejlepší v rámci celé České republiky. V současné době má 
osmnáct policistů, a to včetně vedoucího oddělení a jeho 
zástupce.

net nebo mobilní aplikace,“ dodal Kamil 
Kučerák. 

Dalšími důležitými činnostmi  
10. oddělení je pak spolupráce se 
zahraničními kolegy při mezinárodním 
pátrání a také řízení a koordinace prvot- 
ních úkonů v pátrání po pohřešovaných 
osobách v koordinaci s místními oddě-
leními Policie ČR v rámci Prahy 1.

A že se policistům z 10. oddělení 
opravdu daří, dokládají i prokazatelné 
výsledky jejich práce. Jen za loňský rok 
(k 27. 12. 2021) vyhlásili pátrání po 
685 osobách. Sami přitom vypátrali 

nebo iniciovali odvolání pátrání  
u 691 osoby. U pohřešovaných osob 
vyhlásili pátrání po 42 lidech a vypátra-
li 40 osob. Dalších 51 vypátrali a pře-
dali do vězení.

Pokud bychom se podívali na statis-
tická data od zahájení činnosti oddělení, 
tedy od 1. ledna 2004, pohybujeme  
se už v řádech tisíců lidí. Jeho členové  
za tu dobu vyhlásili 14 717 pátrání  
a 15 022 osob vypátrali. Z toho pohřešo-
vaných vložili do celostátního systému 
evidence 1 118 a vypátrali jich 1 128. 
Zdánlivý rozpor v číslech je dán tím, že do 
systému Policie ČR jsou zahrnuta i zjiš-
tění mimopražských kolegů. Z celkového 
počtu předalo oddělení do věznic  
1 125 odsouzených k výkonu trestu.

„Velmi důležitá je pro nás spolu-
práce s veřejností. A je velmi dobrá. 
Děkujeme za ni. V mnoha případech 
vedou informace od veřejnosti k vypá-
trání hledaných nebo pohřešovaných 
osob,“ zdůraznil Kamil Kučerák. „Infor-
mace nám v mnoha případech pomoh-
ly natolik, že jsme pohřešované osoby 
vypátrali při provádění prvotních úkonů 
po oznámení, tedy dříve, než jsme je 
vložili do celostátního pátrání. Těchto 
případů jsou desítky ročně,“ dodal.

Policie ČR využívá informační sys-
tém, který je veřejně dostupný na jejích 
internetových stránkách. V něm uvádí 
konkrétní hledané osoby včetně jejich 
fotografií a popisu vzhledu. „K dispozici 
je i volně stáhnutelná mobilní aplikace 
určená pro hledání pohřešovaných dětí. 
Jmenuje se Aplikace Echo a zveřejňují 
se v ní jenom případy, kde je podezření 
na velmi vážné ohrožení života a zdraví 
dítěte,“ podotkl Kamil Kučerák. Aplikace 
vznikla ve spolupráci s Policií ČR a je 
přímo napojená na její databázi pohře-
šovaných dětí. 

Policisté každoročně pátrají po 
desítkách dětí, které jsou přímo ohro-
žené na zdraví nebo na životě. Přitom 
první hodiny od jejich zmizení jsou 
naprosto zásadní k jejich úspěšnému 
vypátrání. 

Text: Milan Hulínský
Foto: pixabay.com

Pro ty z vás, kteří byli zvyklí 
nakupovat elektropotřeby 
v Soukenické ulici, máme 
dobrou zprávu. V prodeji 
tam pokračuje neméně 
úspěšná firma Elektro Volf.

Dvě souběžné ulice ústící do Petrského 
náměstí mají v okolí této klidnější en-
klávy nedaleko od hlučícího davu jeden 
zajímavý rys – udržely se tady rodinné 
podniky. Najít mimo rušné třídy s řetězci 
a supermarkety příklady tradice a kon-
krétní lidské osudy provázané s okolím 
je povzbudivé. Dává to pocit širšího 
domova a vstřícného sousedství. 

Dva rodinné osudy ovlivnily jedno 
podnikání, v němž na zdejší sousedské 
scéně obstála nejmladší generace. Je to 
další malý zázrak po vlnách pandemie, kte-
rá drobným živnostníkům velmi ztížila život.

elektro Soukenická 
má opět otevřeno

Malý obchod s širokým sortimentem 
elektromateriálu provozovala v Soukenic-
ké 14 od roku 2008 milá a ochotná paní 
Milena Huňková. Chodili k ní zákazníci 
ze širokého okolí. Byla velice oblíbená 
a v roce 2017 získala pro svůj obchod 
ocenění provozovna roku. Bohužel však 
paní Huňková v loňském roce zemřela 
a firma zanikla. obchodní prostory zůstaly 
prázdné. 

Třiadvacet let nabízel své zboží zá-
kazníkům obchod Elektro Volf ve vedlejší 
Truhlářské ulici. Rodinná firma s bohatou 
tradicí, solidní pověstí a příznivou ode-
zvou. Také zde zasáhl smutný osud, když 
provozovatelka paní Volfová v roce 2015 
zemřela. Její dcera Roza se vzdala svých 
plánů a ve čtyřiadvaceti letech se rozhod-
la pokračovat. úspěšně obchod vedla dál 
a teď dospěla ke změně. 

„Když se ve vedlejší Soukenické 
ulici uvolnily obchodní prostory, dohod-
la jsem se s majitelem a po nutných 
úpravách tam obchod Elektro Volf 
přestěhovala. Ke konci roku finišovaly 

přípravy a 3. ledna jsem tady otevřela. 
Zákazníci jsou rádi, že obchod nezanikl 
a hned po otevření přišli nakoupit nebo 
mě jen pozdravit i se svými domácími 
mazlíčky s přáním všeho dobrého. Moc 
všem děkuji za přízeň,“ vzkazuje svým 
příznivcům Roza Volfová.

Dva obchody s podobnou nabídkou 
tak přímo symbolicky splynuly v naděj-
né pokračování. o tom, že místní jsou 
Roze Volfové příznivě nakloněni, svědčí 
i vyjádření jednoho z nich na webu firmy: 
„Kvalitní odborná obsluha a… prodavač-
ka je neskutečná kočka.“

V Elektro Volf najdete bohatý výběr 
elektropotřeb: všechny druhy žárovek 
včetně klasických, baterie, elektromate-
riál, kabely. Na místě vám poradí a vše 
potřebné seženou. 

Otevírací doba: 
pondělí–pátek 9:00–17:00 hodin

Text: Dáša Koníčková
Foto: Jaroslav Tatek

Roza Volfová pokračuje v Soukenické ulici
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Zajímá vás, co vyjadřuje 
vysoké číslo v titulku? Jde 
o součin počtu počítačů 
a notebooků s počtem tis-
káren, virtuálních serverů 
a agend provozovaných 
v MČ Praha1. A ty dva zmí-
něné otazníky? Ty visí nad 
pojmy blackout a cílený 
kybernetický útok na naše 
informační systémy. Otázka 
totiž nezní, jestli, ale kdy…

Asi byste dnes jen těžko hledali pracoviš- 
tě, které není závislé na informačních 
technologiích. Městská část Praha 1 
samozřejmě není výjimkou. Právě na-
opak! Bez počítačů, tiskáren a dalších 
moderních technologií by se zaměst-
nanci našeho úřadu jen velice těžko 
obešli. S vedoucím odboru informatiky 
Miroslavem Pavlišem vám představíme, 
co vlastně práce jeho kolegů obnáší.

Výběrem technologie vše začíná

Bylo by totiž velice naivní myslet si, že 
pracovníci v IT (informační technologie) 
jsou tu pro nás, pouze když nám dojde 
toner v tiskárně nebo se nám rozbije 

jejich práci. „V některých případech ná-
sledně zajišťujeme i odborné proškolení 
zaměstnanců,“ dodává vedoucí odboru. 

Odbor v číslech

V odboru působí celkem deset zaměstnan-
ců. Pokud máte přehled o tom, jak fungují 
IT oddělení ve velkých firmách, může se 
vám počet pracovníků zdát nízký. „Je to tím, 
že řadu úkonů dělají externí společnosti, 
pro jejichž výběr chystáme technické pa-
rametry,“ vysvětluje Pavliš. Na úřadě byste 
našli přes pět set počítačů. Mezi nimi jsou 
samozřejmě stolní, ale nechybí ani laptopy. 
Někteří pracovníci úřadu mají oprávnění 
připojit se i z domova přes tzv. vzdálený 
přístup VPN. Celá síť pak funguje na více 
než stovce virtuálních serverů. Na úřadě 
se také nachází přibližně dvě stě tiskáren.

Digitalizace postupnými kroky

Proč je potřeba tolik tiskáren? Ačkoli 
se státní správa postupně digitalizuje, 
nelze tento proces příliš urychlovat. 
„Slovo digitalizace zní krásně, ale nelze 

odstranit veškerý papír jen tak ze dne 
na den. My digitalizujeme postupnými 
kroky. Je třeba si uvědomovat rizika, 
jaká mohou nastat. Například takový 
blackout si příliš nepřipouštíme, ačkoli 
může skutečně přijít a v budoucnu jistě 
přijde... Pokud nebudeme disponovat 
kvalitní zálohou, může to vést ke ztrátě 
velkého množství důležitých dat i k ne-
možnosti vykonávat agendy během 
blackoutu,“ varuje před úskalími plné 
digitalizace Pavliš. Je třeba dodat, že 
blackout je pouze jedním z problémů, 
kterým mohou systémy úřadu čelit. 

kybernetické hrozby

Rizikem, které by se rozhodně nemě-
lo opomenout, jsou útoky hackerů. 
„Dříve byli hackeři nadaní lidé a nad-
šenci, pro něž byl průnik do systémů 
korporací něco jako zábava. Nechtěli 
příliš škodit, spíše se snažili pobavit 
a dokázat si, že se mohou ze svého 
pokoje nabourat i do drahé počítačové 
sítě velkých firem. Dnes jsou bohužel 
hackeři profesionálové a tvoří součást 
dobře organizovaného a bohatého 

kybernetického zločinu. Provádějí cílené 
útoky se záměrem získat finanční pro-
středky,“ upozorňuje Miroslav Pavliš. 

Jeden takový velký útok postihl 
například Prahu 3. Naše městská část se 
také denně potýká s řadou útoků. „Jsou 
to desítky, někdy i stovky pokusů o průnik 
do prostředí MČ Praha 1, kterým se dá, za 
předpokladu nepřetržité pozornosti a ne-
malých finančních nákladů, do značné 
míry zabránit. To, co se stalo Praze 3, je 
pro nás inspirativní noční můrou,“ dodává 
vedoucí. 

Také si teď kladete otázku, jestli se 
dá na takovýto útok vůbec připravit? „Dají 
se pouze eliminovat rizika, ale žádný sys-
tém na světě nebude nikdy stoprocentně 
neprůstřelný. I proto je nutné ve zmíněné 
digitalizaci postupovat obezřetně,“ dodá-
vá Pavliš. 

Moderní technologie jsou krásná věc 
a významně ulehčují práci všem pracovní-
kům úřadu. Musí se jim však věnovat kaž-
dodenní pozornost a péče. A od toho u nás 
na úřadě máme právě tento odbor. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Odbor informatiky: 

Číslo 550 000 000 
a dva velké otazníky

klávesnice. Role odboru informatiky je 
nejen v případě Prahy 1 naprosto zásadní. 

úplně na začátku pomáhá s výběrem 
dodavatelů technologických řešení. „Dů-
ležitá je přitom komunikace s informati-
kou MHMP,  vedoucími našich odborných 
útvarů, ale i s radními tak, abychom 
řádně připravili potřebné podklady pro 
výběrová řízení. Výběrem dodavatele ale 
celý proces nekončí. Spolupracujeme 
s ním pak každý den a děláme odbornou 
oponenturu,“ říká Miroslav Pavliš. 

Právě proto najdete mezi zaměstnan-
ci odboru projektové manažery. o dodané 
IT řešení je pak nutné dobře pečovat. Ať 
už se jedná o hardware v podobě počítačů 
a tiskáren, nebo o agendy a programy, 
které umožňují zaměstnancům úřadu 

Odpověď předsedy 
Kontrolního výboru zastupitelstva 
Davida Bodečka (Piráti)
na článek U Pirátů je živo, uveřejněný na straně 23 
periodika JEDNA, Magazínu Městské části Praha 1, 
vydání prosinec 2021/leden 2022

V
V článku U Pirátů je živo byly uve-
řejněny informace, které touto 
odpovědí uvádím na pravou míru. 

Předsedou Kontrolního výboru 
zastupitelstva jsem nezůstal díky 
koalici. Při snaze o mé odvolání ne-
hlasovali pro jak zástupci koalice, tak 
ani někteří z členů opozice. 

Proces privatizace bytové 
jednotky prof. Petra Arenbergera byl 
řádně a transparentně prošetřen. 
Z mé strany jsem jako předseda 
Kontrolního výboru zastupitelstva 
sám podával trestní  oznámení, které 
bylo odloženo z důvodu, že podezření 
je nedůvodné. Shodně s tím bylo za-

dáno zpracování stanoviska externí 
advokátní kanceláři, která rovněž 
konstatovala, že tehdy platné zásady 
pro privatizaci byly dodrženy. Já sám 
jsem prověřování privatizace před-
mětného bytu nemohl nijak ovlivnit 
a při jeho přešetření jsem shodně 
s policií a externí advokátní kanceláří 
neshledal žádné procesní pochybení. 
Morálku a její hodnoty není možné 
z pozice člena kontrolního výboru 
jakkoli posuzovat.  

Není pravdou, že by odvolání 
Tomáše Vícha z  Komise územního 
rozvoje bylo odvetou za snahu mě 
odvolat z funkce předsedy Kontrolní-

ho výboru zastupitelstva. Návrh na 
jeho odvolání byl vznesen již při jed-
nání zastupitelstva dne 17. 6. 2021, 
tedy daleko dříve před tím, než jsem 
já a kdokoli jiný mohl vědět, že dne 
10. 11. 2021 bude hlasováno o mém 
odvolání z funkce předsedy Kontrol-
ního výboru zastupitelstva. 

Všechny výše uvedené 
skutečnosti lze doložit příslušnými 
stanovisky, rozhodnutími 
a usneseními. S přátelským 
pozdravem všem čtenářům, 

David Bodeček

Tým Odboru informatiky
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kola, kola, kolečka

Na únorovém jednání Dopravní komise 
Prahy 1 (DoKo) máme jediný bod programu, 
a to sdílenou dopravu v naší městské části. 

Dle mého názoru už jen to pojmenová-
ní je scestné. Moje představa sdílení je, že 
něco mám, využívám to, a v době, kdy ono 
leží ladem, zapůjčím to. Ať už se jedná o byt, 
kolo či buldozer. Leč to, co se dnes kryje pod 
slovem sdílená ekonomika, není nic jiného 
nežli tvrdý business. 

A proto uvedené podnikání za účelem 
zisku musí podléhat jasným pravidlům. Na 
to, aby se z chodníků stala překážková dráha 
kol a koloběžek, už nemá nikdo náladu. 
Půjčovny „sdílených“ elektroaut zabírají 
stále více parkovacích míst. Nemáme kde 
zaparkovat a městská kasa z toho nemá ani 
korunu, neb elektroauta mají parking zjednal 
zdarma. A já bych velice rád nápravu. 

kola

Jako otec čtyř dětí vidím, že jakéhokoli 
pohybu je třeba. Proto jsou pro mne kola ná-
pad dobrý, musí být však jasno, kde se dají 
půjčit, kam se musí vrátit a kde mohu jezdit. 
V době, kdy každé kolo má GPS, je možnost 
určit jasné místo na parking a při nedodrže-
ní prostě nájemci jede půjčovné do té doby, 
nežli kolo uklidí. A když ne, nastupuje úkli-
dová četa placená z peněz oněch hříšníků. 

koloběžky

V tomto případě se jedná daleko více 
o turistickou atrakci, u které mi vadí věcí 
hned několik. Barevnost (ty pouťové 
barvy se opravdu na Prahu 1 nehodí), 
pípání elektroniky a rachot tvrdých ko-
leček na kostkách v nočních hodinách 
a hlavně parkování, kde se dá i nedá. 

Elektroauta

Je to klasická půjčovna aut bez poplatku 
za stání. Míst na parking ubývá a to právě 
i díky tomuto. 

A jak z toho ven? Kola – parkujte s ro-
zumem. Vytvořeno bylo přehršel parkingů 
pro kola před přechody pro chodce. Kontrola 
a postihy za jízdy na chodníku. Koloběžky 
– vypnutí pípání, změna barevnosti, banta-
mová kolečka, striktní dodržování parkování. 

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

Elektroauta – okamžité zrušení vyhlášky 
o bezplatném parkování elektroaut na území 
Prahy 1. Je rozumné podporovat dobré nápa-
dy, je však nutné domyslet jasné mantinely. 

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

Zelená pro jedničku

už zase brzy přijedou

Všichni se těšíme na konec covidu. Na co 
se však netěšíme, je návrat hord turistů do 
našich domů, kam nepatří. Do roku 2020 
se na jedničce stal hotel z každého třetího 
bytu. V roce 2019 zde běžně nocovalo více 
turistů než místních obyvatel. Stali se z nás 
cizinci ve vlastním městě a mnoho souse-
dů kvůli tomu emigrovalo z centra Prahy. 

ostatní atraktivní města v Evropě i ve 
světě postihl raketový růst turismu podob-
ně. Dnes již všechny Mekky turismu od Be-
nátek přes Barcelonu po Amsterdam přijaly 
předpisy, které dávají naději na ochranu 
bydlení místních, až covid přestane brzdit 
globální turismus.

A Praha? Ta nemá nic. Nepodařilo se 
přijmout žádný zákon ani vyhlášku. V našem 
centralizovaném státě nemá hlavní město 
pravomoc vydat si regulační vyhlášku samo 
a musí spoléhat na zákonodárce ze všech 
koutů vlasti. Těm ale problém nic neříká 
a nezajímá je.

Mezitím se nejzoufalejší místní potýkali 
a soudili se svými sousedy-hoteliéry, jenže 
spory se táhnou a řešení platné pro všech-
ny je v nedohlednu. Stavební úřad Prahy 1 
a magistrát v ojedinělém případu přistoupily 
na výklad, že v bytě nelze provozovat hotel 
bez příslušné kolaudace. Sousedé v této 
kauze ale před sebou mají několik soud-
ních instancí a proti sobě dobře vyzbrojené 
protivníky.

Doba pandemie nechala obyvatele 
centra od náporu turistů vydechnout. Také 
dopřála čas k lepšímu poznání problému 
Airbnb. Prostě: vědci zjistili, že v hotelu 
se dlouhodobě bydlet nedá a že se do něj 
nikdo dobrovolně nepřistěhuje. Pokud úřady 
nic neudělají a turisti se vrátí, centrum 
Prahy jako místo pro bydlení po tisíci letech 
zanikne úplně. Co tedy dělat jako zarputilý 
domorodec v naší (památkové) rezervaci?

Jděte na to po dobrém: mluvte se svý-
mi spoluvlastníky, vysvětlujte, argumentujte, 
dejte jasně najevo, že máte právo bydlet 
v bytovém domě a ne v hotelu a že se bude-

te bránit. Nestačí-li to po dobrém, žádejte 
odbornou pomoc od úřadu naší městské 
části. Vynakládá totiž na „boj proti vylidňo-
vání“ stovky tisíc korun! S odbornou radou 
bude vaše obrana proti hoteliérům silnější 
a stížnosti účinnější. Vaše příběhy nakonec 
donutí politiky zachránit město. 

A my Zelení? Po volbách zřídíme na 
úřadě útvar pomoci občanům proti nele-
gálnímu ubytovávání turistů v bytových 
domech.

Petr Kučera, 
Zelená pro Jedničku

Praha 1 sobě

Rozpočtová odpovědnost?
 

Milí sousedé,
úvodem nám dovolte, abychom vám 
popřáli úspěšný rok 2022. V době vydání 
tohoto časopisu bude mít naše městská 
část pravděpodobně již schválený roz-
počet na letošní rok. Návrh, který máme 
před jednáním lednového zastupitelstva 
k dispozici, počítá s příjmy ve výši přes 
825 milionů. Bohužel částka výdajů pře-
sahuje miliardu, přičemž řada především 
investičních projektů zůstává sporná. 

Paradoxně v kapitole rozpočtu nazva-
né životní prostředí (gesční radní Richard 
Bureš, oDS) se počítá s částkou přes  
5 milionů na přeměnu parčíku v tzv. Anen-
ském trojúhelníku u Smetanova nábřeží 
v zadlážděný prostor, přičemž tato akce má 
celkový rozpočet kolem 26 milionů. Po vel-
kém odporu v minulém roce sice zůstal stát 
javor stříbrný, ale radnice se snaží projekt 
spočívající ve vydláždění původní zeleně 
dokončit. Podobná přeměna, minimálně 
dle vizualizací, se chystá rovněž v parčíku 
u Staronové synagogy, na který v rozpoč-
tu zůstává i letos částka téměř 2 miliony. 
Podrobnější odůvodnění k plánovanému 
záměru samozřejmě chybí. 

Nezanedbatelná částka 20 milionů je 
pak určena v dotačním titulu soukromým 
vlastníkům nemovitostí na opravu fasád 
domů. Zvláště v době, kdy kvůli pandemii 
městské části vypadly příjmy z pronájmů 
nebytových prostor nebo třeba z poplatků za 
předzahrádky, nám přijdou dotace na opra-
vu fasád soukromých domů opravdu zbytná.  

Zároveň však vedení městské části 
dlouhodobě selhává v investicích do vlastní-
ho bytového fondu (gesční radní Jan Voto-
ček, ToP 09). Dlouhodobě zůstává prázd-

ných více než 200 bytů, tedy téměř 20 % 
bytů, které má MČP1 ve správě, a to přede-
vším právě kvůli jejich neutěšenému stavu.

Sporné investice do přeměny zeleně 
v dlažbu a rozdávání peněz na soukromý 
majetek by tedy současnému vedení rad-
nice šlo, ale péči o svůj majetek nezvládá. 
Tomu se podle nás neříká zodpovědné na-
kládání se svěřenými finančními prostředky!

Tým PRAHA 1 SoBĚ
praha1@prahasobe.cz

ODs

Městskou zeleň 
potřebujeme všichni

Stromy a zeleň v centru Prahy jsou mnoh-
dy předmětem ostrých sporů. Často 
v nich už nejde o reálnou podobu nových 
projektů, stávají se prostě bitevní fron-
tou mezi koalicí a opozicí. V péči o zeleň 
přitom máme všichni stejný cíl – její 
ochranu a rozvoj. Víme, že hustě zasta-
věné centrum Prahy potřebuje stromy po 
celý rok, v létě to ale platí dvojnásobně. 

Životní prostředí a zeleň má na Praze 1 
v kompetenci náš radní Richard Bureš 
a oDS. Jak tedy o zeleň pečujeme?

V posledních dvou sezónách byla 
vysazena celá řada nových stromů, a to jak 
v ulicích, tak v parcích. Praha 1 dokonce 
supluje práci hlavního města a vykonává 
nadstandardní péči o stromy na mnoha mís-
tech centra. Nové stromy byly například vy-
sazeny i ve Vrchlického sadech, ačkoli park 
za několik měsíců převezme do správy právě 
magistrát. Naším cílem bylo zajistit výsadbu 
ještě v době mimo vegetační sezónu a dát 
stromům rok náskok.

Zmiňme ale dva konkrétní projekty, na 
kterých se pracovalo v posledním období. 
Prvním z nich jsou dva nové stromy na 
Jungmannově náměstí. Radnímu Bure-
šovi se podařilo prosadit takové stavební 
úpravy v prostoru nad stanicí metra Můstek, 
že výsadba byla možná. A nepřekvapí, že 
větším problémem, než je technická stránka 
věci, byla diskuse s památkáři. Počítá se 
ale výsledek – zeleň v místech, kde předtím 
nebyla.

Druhým zajímavým projektem je 
úprava parku na Klárově. Brzy začne jeho 
revitalizace, která umožní doplnění velkého 
počtu zcela nových stromů vysazených blíže 
k silnici. Bude to největší výsadba za mnoho 
posledních let a změní současnou podobu 
Klárova k lepšímu. 

Každá změna a každá investice, kterou 
pro Prahu 1 připravujeme, má za cíl zlepšit 
prostředí pro naše občany i návštěvníky 
centra. 

Antonín Berdych

Pirátská strana

Zvětší se kapacita, nebo fronty? 
lanovku na Petřín čeká oprava

Lanovka na Petřín k Praze 1 neodmyslitelně 
patří. Stále více se ale projevuje její největ-
ší problém – již nedostatečná kapacita.

Během hodiny je po dráze dlouhé 
zhruba půl kilometru schopna vyvézt 450 
osob. Podle RoPIDu by však bylo potřeba 
kapacitu navýšit na 1125 až 2250 osob za 
hodinu. Pro představu – dle údajů z roku 
2019 čekalo 788 lidí ve frontě 105 minut. 

Navíc, traťový svršek je opotřebený, 
podvozky vozů z roku 1931 vykazují částeč-
né deformace a další vady. Na skříních vozů 
problémy zjištěny nebyly. oprava podvozků 
vyjde na několik milionů korun.  

Potřebnou opravu by bylo účelné využít 
k celkové rekonstrukci zahrnující navýšení 
kapacity lanovky, což by vyřešilo nejkritič-
tější místo v repertoáru Pražské integrova-
né dopravy. Magistrát místo toho plánuje 
redesign vozů za 120 milionů, tedy náhradu 
stávajících vozů novými s téměř stejnými 
technickými parametry, zato s jiným de-
signem. Redesign vozů a potřebná oprava 
tratě vyjdou dohromady zhruba na 210 mi- 
lionů korun, nová kapacitní lanovka by stála 
asi 700 milionů. Pokud by rekonstrukce 
měla být financována z dotací EU, bylo by 
navýšení kapacity podmínkou.

Pražané si zaslouží, aby investice 
v řádu stovek milionů byla efektivní a slouži-
la k jejich plné spokojenosti. Je technicky re-
alizovatelné, aby se všichni cestující dostali 
do lanovky bez fronty, a vzhledem k možné 
dotaci EU by nová kapacitní lanovka mohla 
stát daňové poplatníky méně než nové vozy 
v jiném designu.

Bylo by promarněnou šancí, kdyby 
lanovka po takto významné investici zůstala 
nadále bariérová, i když nalezení řešení 
vyhovujícího kritériím památkářů by nebylo 
jednoduché. Praha si nemůže dovolit nechat 
jedno ze svých největších turistických láka-
del nedostupné pro všechny návštěvníky. 
Šlo by o ostudu světových rozměrů.

Ing. Michal Štěpán, 
Piráti, Praha 1

My, co tady žijeme

Vážení a milí sousedé, letošní rok nám 
začal poněkud nezvyklým způsobem. Vše 
je jakoby pod závojem obav, kdo z nás 
a kdy bude muset přehodnotit své plány 
a zůstat buď v karanténě, nebo dokonce 
upoutaný na lůžko. Všichni prožíváme dobu, 
jakou jsme si před dvěma lety neuměli 
ani představit. Samozřejmě se to týká 

i života samosprávy Prahy 1, to je oblast, 
za kterou máme odpovědnost. Ať už jde 
o naše školy, školky a další vzdělávací 
zařízení, nebo zajištění provozu domů, kde 
žijí senioři. Jsme přesvědčeni, že základ-
ním předpokladem vítězství nad covidovou 
pandemií je chovat se zodpovědně a nebát 
se. S plnou vážností můžeme prohlásit, 
že současné vedení naší radnice zmíněné 
předpoklady splňuje. Ve spolupráci s ve-
dením Střediska sociálních služeb (jedná 
se o příspěvkovou organizaci, která slučuje 
šest domů pro seniory a zajišťuje většinu 
jejich kulturních aktivit) vytváříme podmínky 
včasné prevence proti nakažení covidem. 
Dále na rozdíl od jiných městských částí 
máme v přímém vlastnictví Nemocnici Na 
Františku. Naštěstí jsme zabránili jejímu 
odcizení občanům Prahy 1 převodem do 
vlastnictví hlavního města Prahy. Poslední 
dva roky jasně ukázaly, že ti, kteří usilují 
o převod nemocnice na hlavní město, jdou 
proti zájmům občanů Prahy 1. Budeme 
naší nemocnici i v budoucnu proti takovým 
snahám bránit. Přesto, že máme všichni 
ztížené podmínky, i v letošním roce pracuje-
me ve prospěch naší krásné části Prahy, ale 
především pracujeme pro vás, kteří tu žijete.
Přejeme vám radostné prožití roku 2022.

Petr Hejma
Michal Caban
Petr Burgr

TOP 09 Praha 1

Vážení přátelé,
máme zde nový rok 2022. Přeji vám, ať je 
lepší než ten předchozí. Pro obec je to však 
rok velmi významný, jelikož je to rok volební.

Už brzy vám začneme představovat 
naše priority, které bychom v následujícím 
volebním období chtěli realizovat.

Záleží nám na vašich názorech. I proto 
vám nabízíme, abyste se zapojili a sdělili 
nám, jaké jsou vaše představy o bydlení 
v Praze 1. Jsou zde nějaké konkrétní věci, 
které vám vadí? Je zde určitý druh občanské 
vybavenosti, který vám chybí? Dejte nám 
o tom vědět a přidejte se do diskuse.

Vaše nápady a podněty můžete posílat 
na giancarlo.lamberti@top09.cz.

Za ToP 09 vám přejeme vše dobré 
a těšíme se na spolupráci.

Giancarlo Lamberti,
předseda ToP 09 Praha 1

(pozn.: obsahuje příspěvky, které byly dodány 
do uzávěrky magazínu. Příspěvky nevyjadřují 
stanovisko redakce a za jejich obsah ručí 
jednotlivá politická uskupení.)
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Psal se rok 1989. Přestože se blížil pád 
komunistického režimu, neváhal ještě teh-
dejší Národní výbor hlavního města Prahy 
přijít s radikálním nápadem neslučitelným 
s dnešním demokratickým zřízením. Chtěl 
totiž z Malé Strany vystěhovat řadu míst-
ních obyvatel. A tak vznikla ze strany ob-
čanů iniciativa, která měla zabránit reali-
zaci této myšlenky. Z ní pak vznikl Spolek 
občanů a přátel Malé Strany a Hradčan.

Po revoluci, když už nehrozilo zmí-
něné vystěhování obyvatel, si dal spolek 
za cíl z dnešního pohledu trochu zvláštní 
věc. „Usilovali jsme o oddělení Malé 
Strany a Hradčan od Prahy 1 a vytvoření 
samostatné městské části. K tomu vedly 
různé historické důvody, zejména pak 
to, že na Malostranském náměstí dříve 
fungovala radnice,“ vysvětluje Tomáš 
oliva. Mohlo se tak stát, že by historické 
centrum Prahy dnes mělo dva starosty. 
od nápadu se upustilo v roce 2007.

To, že se členové spolku jistou dobu 
snažili o vznik samostatné čtvrti, roz- 
hodně neznamená, že by s Prahou 1 
byli v nějaké při. Naopak řada z nich se 
později zapojila do komunální politiky 

v naší městské části. „Jako příklad mohu 
uvést bývalého starostu Prahy 1 Jana 
Bürgermeistera, který se později dokonce 
stal i poslancem. Nebo Martina Mejstří-
ka, dlouholetého zastupitele, který se 
prosadil také jako senátor. Dalo by se 
s nadsázkou říct, že jsme líheň občanské 
aktivity,“ konstatuje s úsměvem oliva.

kultura hraje prim 

Ve spolku se výrazně věnují výstavnictví. 
„Dříve jsme pořádali výstavy v Malo-
stranské besedě. Před sedmnácti lety 
jsme se však přestěhovali na nové místo 
na Malostranském náměstí. Najdete 
nás velice snadno. Stačí hledat ceduli 
s nápisem Spolek,“ říká Tomáš oliva. 
Výstavy jsou především od autorů se 
vztahem k Praze 1. „Pak už příliš ne-
záleží na tom, jestli se jedná obrazy, 
fotografie nebo třeba sochy,“ doplňuje.

Spolek již téměř od svého vzniku 
vydává své vlastní noviny. Jedná se o ob-
časník obecní noviny Malé Strany a Hrad-
čan. V dnešní době se věnují především 

kultuře a historii. „Přispívá nám sem třeba 
Dan Hrubý z Nakladatelství Pražské pří-
běhy,“ uvádí předseda. 

Kulturní činnost by však nebyla 
kompletní bez pořádání tradičních akcí. 
Vyhlášený je zde kupříkladu Masopust. 
„Letos je naplánovaný na 26. 2. Všichni 
věříme, že se bude moci uskutečnit,“ 
přeje si oliva. Nemůžeme vynechat také 
Čarodějnice na Kampě nebo Den dětí ve 
Vojanových sadech. Na podzim a v zimě 
se lidé zase mohou těšit na Malostranský 
candrbál nebo na Vánoce a Mikuláše.

Veřejné dění

Spolek občanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan se nikdy nebál vyjadřovat ke 
komunální politice. „Ačkoli se zaměřuje-
me především na kulturní a společenské 
dění, existují politická témata, kterým  se 
věnovat musíme,“ vysvětluje Tomáš oliva. 
Spolek se nedávno zabýval například 
plánem vybudování barokní zahrady na 
Petříně. Mnoho let také diskutuje s magis-
trátem o podobě Malostranského náměs-
tí. „Nejde nám o nic jiného než o smys-
luplnou revitalizaci tohoto místa. Přidat 
několik laviček, ponechat stromy, zastře-
šit zastávky tramvaje... Malostranské 
náměstí má neuvěřitelný potenciál sloužit 
místním i turistům,“ říká předseda oliva. 
Spolek neustále podporuje komunitní 
život a snaží se o to, aby se lidem z Malé 
Strany a Hradčan žilo v jejich čtvrtích co 
nejlépe. Pokud zde také bydlíte a máte 
stejné zájmy a cíle, není lepší nápad než 
se stát členy. Rádi vás mezi sebe vezmou. 
My Spolku občanů a přátel Malé Stra-
ny a Hradčan přejeme, ať jejich aktivity 
neustávají. V Praze 1 je potřebujeme! 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv MČ Praha 1

Spolek občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

úNoR 2022  kulTuRa

Josip Plečnik: Soutěž o knihu

Žulový obelisk na III. hradním ná-
dvoří Pražského hradu vysoký  
18,3 metru dal postavit první česko-
slovenský prezident T. G. Masaryk 
v roce 1928 k příležitosti desátého 
výročí vzniku Československa za 
pomoci svého hradního architekta 
Josipa Plečnika.

Zdroj: Wikimedia Commons

divadelní kroužek 
Paměti národa 
v divadle 
v dlouhé pokračuje

V polovině ledna 2022 byl zakončen 
podzimní semestr divadelního kroužku, 
který se nyní věnoval otázkám svobody 
a demokracie. účastníky ve věku 11–16 
let provedl událostmi roku 1989. Čtrnáct 
dětí a mladých lidí pátého semestru 
kroužku v Dlouhé přivítalo na návště-
vu mj. moderátora Jakuba Železného, 
přímého aktéra listopadových událos-
tí, na základě jehož vyprávění vznikal 
scénář k závěrečnému vystoupení.

od února se rozjíždí nový semestr 
a na účastníky čeká nové téma. Kroužek 
se koná vždy v pondělí v 17:00–18:30 
hodin. Pokud víte o někom, kdo by se do 
kroužku, který podporuje MČ Praha 1, rád 
zapojil, budeme se na něj těšit… 

informace a přihlášky najdete na: 
divadlo.pametnaroda.cz

josip nebo jože Plečnik se úzce 
přátelil také s českým architektem, 
který ho na Pražský hrad přímo 
rodině Tomáše Garrigua Masa-
ryka doporučil. Plečnik byl přijat 
a své role se s láskou ujal… Onen 
český architekt se jmenoval:

a/ jan kotěra
b/ Pavel janák
c/ Osvald Polívka

odpovědi posílejte do 15. 2. 
na redakce@praha1.cz. Ze 
správných odpovědí vylosu-
jeme jednoho výherce, který od 
nás dostane dobrou knihu.

V příštím, březnovém 
vydání časopisu JEDNA se 
o slovinském architektovi  
Jože Plečnikovi dozvíte více. 

V naší nové rubrice o spolcích Prahy 1 se tentokrát podíváme na levý břeh Vltavy. 
Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan již více než třicet let reprezentuje 
komunitu obyvatel těchto krásných historických čtvrtí. O spolku jsme si povídali 
s jeho předsedou Tomášem Olivou. 

Před sto padesáti lety se narodil slavný slovinský architekt 
a urbanista Josip Plečnik. Jeho jméno je v Čechách 
spojeno především s Pražským hradem, jehož architektem 
byl v letech 1920 až 1934. Výročí letos slaví také Plečnikův 
kostel Nejsvětějšího srdce Páně, který dominuje pražskému 
náměstí Jiřího z Poděbrad. Plečnik ho dokončil před 
devadesáti lety.

Pozvánka 
do Divadla 
MA
Nové Divadlo MA otevřel v Praze 1 
v Žitné ulici 41 stejnojmenný soubor 
pod vedením režisérky Marianny 
Arzumanové. Ansámbl s devítile-
tou historií otevřel svou scénu po 
několikaletém hostování v Divadle 
v Celetné. Nezávislé divadlo pod 
patronátem Jevgenije Kissina má 
v repertoáru devět inscenací a 1. 3. 
uvede premiéru dalšího autorského 
představení Gramofon.

Nový prostor je využíván také ke 
koncertům, workshopům či milon-
gám argentinského tanga. 

Více na www.divadloma.cz.

Program souboru v únoru:
8. a 16. 2.  Polyfonie.Čechov.cz  

– komedie
10. 2.  Buenos Aires, vystupte!  

– nonverbální drama

Loni v říjnu navštívil kroužek moderátor 
Jakub Železný

Masopustní veselí v roce 2019

https://divadlo.pametnaroda.cz/krouzky/
mailto:redakce@praha1.cz
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Již od roku 2008 dovážejí a prodávají 
zejména bulharský vlněný a řecký hedváb-
ný textil, víno a další proslulé balkánské 
poklady. Majitel obchodu, sympatický pan 
Georgi Bečev, je Čech, ale jak je podle jmé-
na zřejmé, jeho předci pocházejí z Bulhar-
ska. Podnik dlouhá léta patřil k vlajkovým 
lodím obchodů na Malé Straně. Majitel se 
však rozhodl pro změnu. objevil krásný 
prostor s duší na Starém Městě, který do-
plnil o repliku dobového dřevěného portálu 
s měděnými vývěskami. Rodina vedla maji-
tele, aby ctil tradici místa, odkud pochází, 
a on při návštěvách země svých předků 
objevil sortiment, jenž mu učaroval. Jsou 
to vlněné přírodní produkty, tkané koberce, 
vlněné deky, látky a oblečení. Toto zboží 
má v Bulharsku, ale i v celém světě velký 
a nevídaný ohlas pro svou krásu, hřejivost, 
praktičnost a originalitu. Je vyrobeno z pří-
rodní vlny a z přírodních materiálů a znač-
ka ECo se zde vůbec nemusí zdůvodňo-
vat. V Balkanově najdete kromě velkého 
výběru dek, teplých přehozů a koberců 
také zimní čepice, šály a hedvábné šátky 
i teplé kvalitní ponožky z vlny. Jako dárek 
zde můžete zakoupit i kosmetiku z bulhar-
ských růží a olejů, známou svou šetrnou 
výrobou a ekologickým zpracováním.

Usměvavý majitel má co nabídnout, 
a kdyby někdo opravdu nechtěl hmotné 
dárky, má tu k dispozici obrovský sorti-
ment bulharských vín. Zastavte se právě 
zde a nechte se zlákat. Nebudete litovat.

Karoliny Světlé 23, Staré Město, 
více na www.balkanova.eco. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Petr Našic

Každý rodič hledá zábavu 
pro svoje ratolesti, ale ze-
jména v zimním období je to 
o něco složitější. Procház-
ka na čerstvém vzduchu 
se nedá vydržet celý den 
a pobyt doma může časem 
nudit. Proto máme dobrou 
zprávu pro rodiče, kteří to 
mají kousek do OD Kotva. 

Zde najdete jednu z oblíbených heren 
projektu Kulíškov. Děti tady mohou využít 
širokou nabídku her a zábavy. Kromě volné-

Kdo si hraje, nezlobí!

Tkané koberce a jiné 
balkánské poklady
Hledáte-li dárek pro sebe či pro někoho blízkého, 
máme pro vás tip. Procházkou po Národní třídě sejděte 
do ulice Karoliny Světlé. Po pravé straně objevíte obchod 
s názvem Balkanova. 

ho programu, během něhož lze otestovat 
klouzačku, prolézačku, trampolínu a další 
vybavení, nabízí tato herna také pravidel-
né akce, které najdete na webové stránce 
www.kuliskov.cz. Samozřejmostí je dostup-
né občerstvení během celého pobytu. To 
nabízí bufet, který je součástí herny. Vstup-
né zaplatíte pouze za děti, dospělí mají 
vstup zdarma. Kulíškov nabízí také hlídání 
dětí, pokud si potřebujete během dne něco 
vyřídit. Hlídání je určeno pro děti od tří let 
a jeho ceny najdete také na webové stránce. 

Pokud tedy hledáte program pro vaše 
děti, přijměte pozvání do třetího patra oD 
Kotva, kde jsou na vás každý den od 9:00 do 
19:00 hodin připraveni a těší se, jak si uži-
jete tento herní a zábavný prostor pro děti. 
Více informací na www.kuliskov.cz. 

Text: Martin Bačkovský Foto: Petr Našic

Věže tvoří na mapě Prahy obrazec 
připomínající souhvězdí Velký vůz. Aby 
byla podobnost úplná, musela by věž 
Staroměstské radnice stát někde na 
Perštýně. Ale to už bychom od osu-
du chtěli příliš. Spokojme se s tím, že 
těchto sedm věží rozhodně patří do 
hvězdné sestavy historických objektů, 
které by měl každý obyvatel Prahy 1 
znát a žádný její návštěvník pominout.

První z nich najdeme v Petrské 
čtvrti. Jde o Novomlýnskou vodáren-
skou věž, svědkyni odvěkého zápasu 
protikladů: vody, kterou zásobovala 
dolní Nové Město, a ohně, který ji 
pravidelně sužoval. Vstup do Staré-
ho Města střeží po více než pět set 
let Prašná brána. Směrem k Hradu 
jí procházely korunovační průvody 
českých králů. Vy jí dnes můžete 
nejen projít, ale také vystoupat na její 
ochoz. Koho kromě výhledu na Staré 
i Nové Město zajímá také historie, má 
možnost vyslechnout si ji při komento-
vané prohlídce. Což ostatně platí také 
o dalších objektech ve správě Prague 
City Tourism.

dvanáctém století střežila blízkou komen-
du řádu johanitů. Tajemný Dalimil, autor 
první česky psané kroniky, který nepoznán 
prochází staletími naší literární historie, 
byl možná jedním z nich.

Jen pár kroků odtud, v sousedství 
známého barokního kostela, stojí Svato-
mikulášská městská zvonice. Jediný ze 
zvonů, jenž nebyl za válek přetaven ve 
zbraň nebo munici, je vzácný svatý Mi-
kuláš. Ulil ho Brikcí z Cimperka, největší 
český zvonař všech dob.

Nerudovou ulicí plnou líbezných 
domovních znamení a navazujícím újez-
dem vystoupáme k Petřínu. Rozhledna na 
jeho vrchu je posledním bodem našeho 
souhvězdí. obklopena třešňovými květy 
a zdáli střežena bronzovým Máchou tu 
vítá zamilované páry jako mladší sestra 
pastýřky Eiffelky. 

Více informací o pražských věžích 
naleznete na stránkách prague.eu.

Text: Prague City Tourism
Foto: Prague City Tourism

úNoR 2022  TiPy Na PROcháZky

K třetí z věží, jež je součástí Sta-
roměstské radnice, byste se v závěsu 
prvních korunovačních průvodů brodili 
blátem středověké ulice plné splašků, 
navíc se strachem, kdo z okolních oken 
vám co vylije na hlavu. Dnes vás až na 
Staroměstské náměstí dovede hladká 
dlažba Celetné ulice. Dominanta radnice 
se tu přes různé požáry a poškození tyčí 
přes šest set padesát let.

K další věži se vydáme přes Malé 
náměstí. Léta mu dominovalo železář-
ství U Rotta, dnes v týchž prostorech 
sídlí Hard Rock Café – čili zase metal. 
opustíme je Karlovou ulicí. Monumen-
tální stavba Staroměstské mostecké 
věže na jejím konci ráno zazáří v zlatých 
paprscích slunce a večer vám k nohám 
položí svůj stín. Její fasáda nese prvky 
plné symboliky, na něž v našem seriálu 
ještě dojde.

Pod neviditelnou krajkou, kterou 
svým těkavým letem splétají nad Karlo-
vým mostem pražští rackové, přejdeme 
na levý břeh Vltavy. Na Malou Stranu 
vejdeme mezi branou dvěma mosteckými 
věžemi, z nichž ta nižší, Juditina, už ve 

Touláte se rádi Prahou 1? 
Pokud ano, máme pro 
vás dobrou zprávu. Nově 
vás budeme v magazínu 
Jedna pravidelně 
inspirovat k procházkám 
po netradičních místech 
často spojených 
s různými příběhy. 
Tentokrát se vydáme 
na sedm pražských 
věží, které má ve správě 
Prague City Tourism.

dominanty Prahy 1: 
na cestě po sedmi 
pražských věžích

http://www.balkanova.eco/
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Eliško, jak ses objevila zde na  
Malé straně, která je snem bydlení  
mnoha lidí nejen z Prahy?
Když maminka umřela, nemohla jsem 
vzhledem k tehdejším nařízením zů-
stat sama v našem velkém karlínském 
bytě. Kolegyně mi řekla o malíři, který 
shání velký byt pro své obrazy a byd-

eliška Fučíková: 
Spolupráce 
s Václavem Havlem 
byla nesmírně zajímavá 
i zábavná

ochranka to vzdala, šli jsme rázným kro-
kem, lidé ho poznávali, zdravili a k žádné-
mu incidentu nedošlo. Skončili jsme cestu 
v bistru u Stavovského divadla, kde Kohl 
dostal chuť na kávu, tak jsem ji pro něho 
a jeho doprovod objednala a zaplatila.

Poslední státní návštěvou, kterou 
jsem na Hradě provázela, byl japonský 
císařský pár. Nedotknutelní ve své zemi, 
zato zahrnutí přízní na Karlově mostě, kde 
bylo tehdy také mnoho japonských turistů, 
kteří měli neuvěřitelnou možnost podat 
jim tam dokonce i ruku. Císařský pár milu-
je českou hudbu, musel vidět Smetanovu 
Vltavu in natura, a tak s nimi ochranka 
druhý den ráno v pět hodin musela znovu 
na prázdný Karlův most, aby se pokochali 
pohledem na řeku a na Národní divadlo. 

co jsi viděla hezkého a co čeká  
Elišku Fučíkovou v nejbližší době?
Výstava Toyen v pražské Národní galerii 
byla zajímavá, stejně jako právě probíha-
jící Buddha, obě ve Valdštejnské jízdárně. 
Taky mohu doporučit právě probíhající 

skvělou Tizianovu výstavu v Kunsthisto-
risches Museum ve Vídni, kde je mimo-
chodem vystavena řada obrazů, které byly 
kdysi součástí sbírek Rudolfa II. Pracovně 
jsem stále dostatečně vytížena, ve Slovin-
ské národní galerii v Lublani jsem loni při-
pravila výstavu nejvýznamnějších děl ob-
razárny Pražského hradu, v Hradci Králové 
v Muzeu východních Čech také výstavu 
velmi zajímavé a významné české soukro-
mé sbírky rudolfinského umění. V ob-
razárně Pražského hradu se chystá po 
více jak dvaceti letech velká rekonstruk-
ce a mě požádali, abych připravila její 
přechodné vystavení v Císařské konírně. 
Protože se na světovém trhu s uměním 
stále objevují neznámá díla rudolfinských 
mistrů, občas dostanu příležitost něco 
k nim napsat. Nestěžuji si, nestala se ze 
mne penzistka v pravém smyslu slova, 
snažím se udržet svůj mozek v činnosti. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Jaroslav Tatek, 
archiv Elišky Fučíkové

S historičkou umění, autorkou řady odborných publikací, která pracovala v Ústavu 
dějin umění Československé akademie věd a na Pražském hradě v Kanceláři 
prezidenta republiky, jsme se sešli v jejím útulném bytě na Malé Straně. Povídali 
jsme si o její práci, o Václavu Havlovi i o zajímavých státních návštěvách.

pocit, konfrontovat cizince s vyspělou 
kulturou a vzdělaností země, kterou větši-
nou předtím neměli příležitost navštívit. 

Hrad se za Václava Havla rychle 
otevíral veřejnosti, začala éra intenzivních 
výzkumů, stavebních rekonstrukcí areálu, 
spolupráce s vynikajícími českými archi-
tekty: s Evou Jiřičnou, Josefem Pleskotem, 
Bořkem Šípkem a mnoha, mnoha dalšími. 
Díky spolupráci s J. Paul Getty Conserva-
tion Institute z Los Angeles na složitém 
technologickém průzkumu a následném 
restaurování došlo k záchraně jedné z nej-
významnějších památek nejen Pražského 
hradu, ale i Evropy na sever od Alp, a to 
středověké mozaiky na Zlaté bráně kated-
rály svatého Víta. Po zásadní rekonstrukci 
a po nezbytném technologickém vyba-
vení byla také znovu otevřena obrazárna 
Pražského hradu, do níž se tehdy podařilo 
zakoupit ze zahraničí několik děl, která 
byla kdysi součástí sbírek Rudolfa II.

Velmi úzce jsi spolupracovala  
s Václavem havlem. jaký byl?
Václavu Havlovi jsem kdysi dávno půjčila 
Váchalův Krvavý román, tak jsem ho 
tehdy poprvé krátce poznala. Po nástupu 
do práce v Kanceláři prezidenta republiky 
jsem se s ním potkávala téměř denně. 
Spolupráce s ním byla nesmírně zajímavá 
a zábavná. Byl přístupný všem nápadům 
týkajícím se zpřístupnění Hradu, využíval 
například svou reputaci ve světě k zís-
kání významných zahraničních výstav 
pro Pražský hrad a zápůjček pro hradní 
projekty. Podporoval naše nápady, sám 
nás zahrnoval svými, které bylo někdy 
třeba korigovat, když do nich projektoval 
svou divadelní podstatu. Měli jsme – 
myslím, že to mohu říct – velmi přátel-
ský, otevřený vztah, s ním i s jeho ženou 
olgou. Nechyběla v něm ani legrace.

Na kterou státní návštěvu sama  
nejvíc vzpomínáš?
Každá státní návštěva byla jiná, něčím 
zajímavá. Musela jsem se naučit rozpo-
znat, co by hosta zajímalo, co mu ukázat 
a jakou míru informací mu nabídnout. 
Václavu Havlovi velmi záleželo na tom, 
aby si návštěva odnesla co nejlepší dojem 
z naší země. Program prohlídky Hradu 
a města se přizpůsoboval zájmu státníka, 
byl přesně naplánován, ale ne vždycky se 
mu návštěva byla ochotna podvolit. Vzpo-
mínám si, že když přijel do Prahy v poně-
kud vypjaté politické situaci Helmut Kohl, 
plánoval se mezi jednotlivými zastávkami 
převoz auty, ale on mi na Hradčanském 
náměstí oznámil, že chce dojít přes Karlův 
most pěšky až ke Karolinu. Tak jsme 
vyrazili spolu s jeho doprovodem mezi lidi. 

Dr. Eliška FučíkOVá
Historička umění, autorka řady odborných publikací o manýristických kres-
bách, o umění na dvoře císaře Rudolfa II, o Obrazárně Pražského hradu, 
spoluautorka knihy Příběh Pražského hradu, výstav o Rudolfu II. a jeho době, 
o Albrechtu z Valdštejna, o Rožmbercích, o Hansi von Aachen a dalších. No-
sitelka významných mezinárodních ocenění, mj. německo-rakouské Herde-
rovy ceny, francouzského řádu Chévalier des arts et des sciences, z českých 
Ceny uměleckohistorické společnosti za celoživotní přínos dějinám umění. 
Dlouhá léta pracovala jako vědecká pracovnice v Ústavu dějin umění Čes-
koslovenské akademie věd, na začátku devadesátých let byla vyzvána, aby 
své znalosti o Pražském hradu uplatnila v kulturní sekci Kanceláře prezidenta 
republiky, o tři léta později se stala ředitelkou Odboru památkové péče KPR.

lí na Zámeckých schodech. Dohodli 
jsme se a je ze mě Malostraňák.

jak se ti na Malé straně žilo a žije?  
co máš a měla jsi tady ráda od první 
chvíle?
Když jsem se sem v roce 1976 přistěho-
vala, bylo to tu jako na vesnici. Všichni 

se znali a tvořili jakousi enklávu, která 
s nedůvěrou přijímala novou náplavu. 
Ale když se člověk osvědčil, byl přijat 
a dostalo se mu přátelského přijetí 
a pomoci. Po revoluci se mnoho oby-
vatel muselo vystěhovat. Staří umřeli 
a nová sousedská soudržnost se tu 
buduje sice pomalu, ale jistě znova.

V devadesátých letech jsi dostala nabíd-
ku stát se členkou týmu Václava havla 
v nově vznikající kanceláři prezidenta….
Byla to obrovská změna v mém životě. 
V ústavu dějin umění Akademie věd, 
kde jsem do té doby pracovala, jsem se 
věnovala jen svým tématům, především 
rudolfinskému umění, a to obvyklým bada-
telským způsobem. Na Hradě byl repertoár 
povinností a úkolů téměř nekonečný, ob-
zvláště, když jsem se pak stala ředitelkou 
odboru památkové péče. Musela jsem být 
u všech projektů, rozhodovat o věcech, 
které dříve nepatřily k náplni mé práce, lézt 
na pilíře katedrály, domlouvat se s kame-
níky a restaurátory, vymýšlet nové projekty 
a způsob využití hradních prostor a shá-
nět sponzorské peníze na jejich realizaci. 
Jezdilo sem v té době mnoho vlivných 
a zajímavých lidí z celého světa ochotných 
pomoci. A také státních návštěv, které 
bylo třeba provést po Hradě a seznámit je 
s bohatou historií země a s jejími mimo-
řádnými památkami. Byl to nádherný 

Eliška Fučíková s Václavem Havlem v době, kdy začala pracovat na Pražském hradě
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Národní listy tehdy o Dámě s pome-
rančovou hlavou napsaly: „Jak již z je-
jího označení zřejmo, vynikala dívka 
tato velmi malou hlavičkou, pokrytou 
krátkými vlasy. Čítala asi 23 roky a ro-
dištěm jejím byla Bombay v Indii.“ 

List popsal i její cestu do Prahy. 
„Nejprve byla vystavena v Barnumově 
museu v Londýně. Mluviti neuměla 
a stěží ze sebe vypravila několik výkři-
ků.“  V Praze působila jen několik dnů, 
když náhle onemocněla. „Podivná tato 
osůbka předvčírem večer vydávala ze 
sebe skřeky, podobné škytání. Impre-
sário pozoroval, že jest jeho svěřence 
nevolno, a proto ji nenechal vystoupit. 
Včera ráno byl povolán lékař, který naří-
dil její okamžité převezení do Všeobec-
né nemocnice, poněvadž byla stižená 
prudkou chřipkou.“

Dáma s pomerančovou hlavou krátce 
poté zemřela. „Mrtvola její převezena do 
patologického ústavu. Výsledek pitvy oče-
kává se v kruzích lékařských se značným 
napětím,“ končily svůj referát Národní 
listy. 

Půlčlověk jaganalto   

Výsledkem pitvy nebylo pravděpodob-
ně žádné zvláštní zjištění. Alespoň 
tisk nepřinesl o Dámě s pomerančo-
vou hlavou žádnou další zprávu, takže 
nevíme ani to, kde byla rodačka z in-
dické Bombaje v Praze pochována. 

dáma s pomerančovou hlavou
aneb 
Skutečné panoptikum 
města pražského

vým klubem Reduta a kavárnou Louvre). 
Kromě asi tisíce voskových figurín zde 
vystupovali lidé poznamenaní některou 
z fyzických anomálií, takže je plakáty vyle-
pené po Praze představovaly – v dnešním 
měřítku s neobyčejnou krutostí – jako 
„lidské kuriozity“ nebo „abnormality“. 

Jako první se v únoru 1899 objevila 
v panoptiku Kosmos Američanka vystupu-
jící pod jménem La Belle Irene – Krásná 
Irena, k jejímuž tetování „jednoho milionu 
bodnutí jehlou použito bylo“. o měsíc 
později dorazila na Ferdinandovu, dnes 
Národní třídu „nejmenší liliputánka na 
světě“, či také „nejmenší miniaturní 
umělkyně na světě“, jež v Praze kouzlila, 
tančila a zpívala francouzské šansony 
jako Princezna Topaze z Paříže.

Na začátku února 1901 pak Národní 
listy oznámily, že v panoptiku Kosmos 
vystoupí „poprvé tři nové atrakce, a sice 
indický půlčlověk Jaganalto, narozený 
bez ramen a dolejších částí těla, záhad-
ná bytost jménem Delfi, taktéž v Indii 
narozená, která nemá větší hlavu, než 
jest pomeranč (ona Dáma s pomeran-
čovou hlavou – pozn. redakce) a čtyřletá 
Mařenka Jouzková, narozená v Selci 
u Prahy, která váží 65 kilogramů a kolem 
pasu měří 106 centimetrů.“

Malý markýz s nevěstou 

Soudě dle inzerátů zveřejňovaných v čes-
kých i německých novinách byla tradice 

podobných vystoupení v Praze poměrně 
bohatá. V Mostecké ulici na Malé Straně 
byli v zimě roku 1883 vystavováni dva 
liliputáni – pan Jindřich zvaný Markýz 
Wolge, jednatřicet let starý a osmadva-
cet palců vysoký, a jeho nevěsta Mar-
kýza Louisa, třiadvacet let stará, taktéž 
osmadvacet palců vysoká (po přepočtu 
českého palce do metrické soustavy 
se jednalo o výšku 73,6 centimetru). 

Před první světovou válkou se 
svébytný druh podnikání přesunul do 
kabaretů a varieté. Tehdy se také v Praze 
objevili dva mimořádní muži z východu 
– Ruský obr Machnov a Muž se lví tváří. 
oba vystupovali ve Veselém kabaretu 
U Lhotků na rohu Václavského náměstí 
a Vodičkovy ulice. 

Ruský obr 

Fjodor Andrejevič Machnov přijel do 
Prahy na přelomu dubna a května 1911. 
Narodil se nedaleko běloruského Vitebska 
a dodnes zůstává nejasné, kolik centime-
trů vlastně měřil. Promotéři pražského 
vystoupení v kabaretu U Lhotků udávali 
výšku 268 centimetrů. Podle všeho šlo 
však o nadhodnocený údaj. Machnov 
vystupoval na vysokých podpatcích, v cy-
lindru nebo s mohutnou kozáckou čepici, 
aby efekt své výšky náležitě podtrhl. Na 
jeho náhrobním kameni je uveden údaj 
odpovídající 254 centimetrům a podle 
pozdější analýzy fotografií je možné 
odhadnout jeho výšku na 240 centimetrů.

„Machnov je málomluvný vážný obr 
a proto snad činí dojem až příšerný,“ líčil 
poněkud temně časopis Český svět muže, 
jenž byl šťastně ženatý (manželka byla 

běžného vzrůstu), narodily se mu čtyři 
děti (všechny dosáhly obvyklé výšky) a ze-
mřel nedlouho po svém pražském vystou-
pení v důsledku komplikací spojených 
s jeho akromegalií. Bylo mu pětatřicet let.

Muž se lví tváří

Necelý rok po Ruském obrovi dorazil 
do Prahy vlasem zarostlý muž Lionel, 
známý také jako Lionel, muž se lví tváří. 
V kabaretu U Lhotků začal vystupovat 
na konci března 1912 a již zmíněný 
Český svět líčil: „Tento osmnáctiletý, 
štíhle urostlý mládenec je prý pohro-
bek ruského majitele zvěřince, který byl 
lvy roztrhán před hledy manželky“. 

Ve skutečnosti se jednalo o Stefana 
Bibrowského narozeného v roce 1890 
v polském Bialsku, tehdy součásti ruské-

Ve středu 13. února 1901 obletěla Prahu zpráva, že na 
klinice profesora Příbrama ve Všeobecné nemocnici na 
Karlově náměstí zemřela Dáma s pomerančovou hlavou. 
Pražané ji znali z panoptika Kosmos na Ferdinandově, 
dnes Národní třídě.

ho carského impéria. Také Bibrowski byl 
postižen hypertrichózou, tedy nadměr-
ným růstem ochlupení, které se u něj 
objevovalo po celém těle s výjimkou dlaní 
a chodidel. Jeho matka ho již ve čtyřech 
letech podstoupila (prodala) německému 
impresáriovi Sedlmayerovi, jenž v dalších 
letech vystavoval chlapce po celé Evropě. 

S divokým vzhledem Lvího muže 
kontrastovalo podle dobových svědectví 
jeho kultivované vystupování i vynikající 
znalost němčiny, ruštiny a angličtiny. Po-
dle dostupných pramenů zemřel Stefan 
Bibrowski v roce 1932 v Německu na 
infarkt. Bylo mu dvaačtyřicet let.

osudy přírodou poznamenaných 
lidí, kteří putovali od města k městu 
Evropou, nebývaly šťastné. Za svou 
výsadu či prokletí platili osaměním 

i brzkou smrtí. A přímočará lačnost di-
váků, kteří si je přicházeli do panoptika 
prohlédnout, se s odstupem let jeví až 
neobyčejně krutě. 

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

Anatomické muzeum a panopti-
kum Kosmos, v němž dívka vystupovala, 
otevřel v listopadu 1898 na Václavském 
náměstí německý rodák Heinrich Traber. 
V únoru 1899 přestěhoval celý podnik 
na Ferdinandovu třídu, kde sídlil do roku 
1901, kdy byl dům č. p. 116 zbořen (v jeho 
místech dnes stojí novostavba s jazzo-

Ruský obr Fjodor Andrejevič Machnov přijel do Prahy v roce 1911

Lví muž vystupoval v kabaretu U Lhotků

Ruský obr Machnov byl údajně vysoký 
254 cm
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Plesy, bály a taneční zábavy patřily 
odedávna ke koloritu hlavního města 
zvláště v zimních měsících. Chud-
ší vrstvy obyvatel s chutí tancovaly 
hlavně v hostincích za zvuku šramlu. 
V době masopustu se tančilo i na 
veřejných prostranstvích. Bály pořá-
dala spíše jen aristokracie ve svých 
palácích. Staroměstský primátor Jan 
Václav Fridrich z Friedenburka získal 
(1753) privilegium na pořádání veřej-
ných tanečních zábav v domě U Vusínů 
v Masné ulici na Starém Městě. Privile-
gium bylo zaneseno (1782) do měst-
ských knih. Umožňovalo pořádat bály 
i v jiných prostorách: U Železných dveří 
v Michalské ulici, v Platýzu, Konviktu 
či ve Slepé bráně na konci Ječné ulice. 
Taneční zábavy navštěvovali hosté vý-
znamných pražských hotelů U Zlatého 

nezničitelný lesk 
plesové sezony

kola na Havelském trhu či Červeného 
domu Jana Špalka v Karlově ulici. Spo-
lečenský tanec dobyl Střelecký ostrov, 
Žofín, Kampu, Malostranskou besedu, 
Slovanský dům, Rudolfinum. Hlavní se-
zóna trvala od začátku roku do Škaredé 
středy, méně okázale pak pokračovala 
až do podzimu. Nejoblíbenější byly sály 
na Žofíně a na Střeleckém ostrově. 

Do rozvíjející se tradice vstoupili 
i čeští vlastenci. Josef Kajetán Tyl a jeho 
přátelé vznesli ve staroměstské Šmile-
rově kavárně (nynější pivnice U Zlatého 
tygra) myšlenku vlasteneckých plesů. 
Kolem poloviny devatenáctého století 
se zde scházela pražská (viz TajENku 
švédské křížovky na str. 38). Přicházeli 
sem i Palacký, Sabina či Čelakovský. 
Menším českým bálům bylo již předtím 
vlastní spojení s rozvíjejícím se národ-

ním hnutím. Zněl na nich také český ja-
zyk, zpěv, recitace i vlastenecká vystou-
pení. Cesta k českému veřejnému bálu 
nebyla jednoduchá, družině od Šmilerů 
se však dostalo podpory místodržícího, 
nejvyššího úředníka českého království, 
hraběte Karla Chotka. První takový bál 
se tak mohl konat (1840) v Konviktu, 
tehdy nejlepším sále v Praze, proslulém 
již i koncertem Ludwiga van Beetho-
vena. Byla to manifestace svébytnosti 
společenského života pražského české-
ho měšťanstva a inteligence. Pražskou 
událost následovala (1844) česká 
taneční zábava v Plzni. Slavný byl také 
„český bál v přestrojení“ (1848), uspořá-
daný českými umělci a spisovateli. Vedle 
slova „bál“ se začalo používat i pojmu 
„ples“. Později díky sokolům přibyly 
kostýmní „šibřinky“, plesová sezona pak 
obvykle končila populárními „věnečky“. 

Do vývoje bálů a plesů aktivně 
zasáhl také Jan Neruda. V části svých 
textů se věnoval jak lidovému, národní-
mu i scénickému tanci, tak osobnostem 
tehdejší taneční scény. Například čes-
kých národních tanců popsal (1859) ve 
speciální stati šedesát devět. Byl také 
vynikajícím tanečníkem. Na Nerudův 
podnět sestavil (1863) taneční mistr 
Antonín Linek nový taneční pořádek. 
Hudbu složil Ferdinand Heller, dostalo 
se mu pojmenování Beseda a tvořil jej 
výběr z českých lidových tanců. Patřily 
k nim zvláště obkročák, sousedská, 
furiant, rejdovák nebo kominík. Prvního 
provedení české Besedy v Konviktu 
se spolu s Nerudou účastnil i Bedřich 
Smetana, k jejímu zdomácnění přispěli 
zvláště studenti. Více než půlstoletí pak 
byla součástí tanečních pořádků. 

Text: Antonín Ederer
Foto: Jaroslav Tatek

Ferdinandovu oblibu připomíná i publikace Král Ferdinand  
Dobrotivý, vydaná krátce po jeho smrti, v níž se uvádí, že „kaž- 
dý obyvatel Prahy znal zelený, zlacený povoz královský, který 
volně projížděl po Příkopech, přes most i ve Stromovce.“ Dvou-
místný, kvalitně odpružený kočár byl tažen dvěma nebo čtyřmi 
koňmi, vybaven kozlíkem pro kočího a plošinou pro dva lokaje, 
kteří stáli v zadní části vozu. Na bocích kabiny měl připevně-
ny dva odlišné osobní císařské znaky zdobené zlacením.

Během první světové války byl kočár pravděpodobně využit při 
příležitosti pohřbu císaře Františka Josefa I., jenž se konal  
30. listopadu 1916 ve Vídni. Jako projev smutku nad smrtí pa-
novníka se zlacení spodní části vozu přemalovalo černou barvou 
a kabina byla potažena černým suknem. Rovněž výzdoba kozlíku 
měla smuteční barvu. účelovou změnu vzhledu dokládá unikátní 
fotografie pořízená patrně v období kolem převzetí kočáru do mu-
zejní sbírky, které se uskutečnilo v květnu 1930, kdy vůz Poštovní-
mu muzeu daroval Památník osvobození. Péčí muzea byla smuteč-

ní úprava odstraněna, díky čemuž se odkrylo původní zlacení. Na 
bocích kabiny sice chyběly původní pozlacené císařské znaky, ty se 
však podařilo shodou okolností získat a vrátit zpět na své místo. Ko-
čár se tak stal cennou součástí nové expozice otevřené na počátku 
února 1933 v bývalém klášteře Zvěstování Panně Marii u kostela 
svatého Gabriela na pražském Smíchově. V šedesátých letech 
minulého století se císařské znaky za nejasných okolností opět 
ztratily, když bylo kupé společně s dalšími historickými dopravní-
mi prostředky Poštovního muzea umístěno v garážích Krajského 
dopravního závodu spojů v pražském Karlíně. Hipomobilie se zde 
ocitly po zrušení muzejní kočárovny kvůli nezájmu tehdejší poštov-
ní správy o dějiny poštovnictví. To je však již dávná minulost – nyní 
se vůz nachází v kočárovně Národního hřebčína Kladruby nad 
Labem, kde poutá zaslouženou pozornost návštěvníků. 

Text: Martin Jahoda, Poštovní muzeum
Foto: Sbírka Poštovního muzea, Martin Jahoda

Tanec provází lidstvo, co svět světem stojí. Býval spojován 
s náboženskými obřady, má také společenský význam, je zábavou 
i kratochvílí. Je to pohyb, lék i zážitek, odvíjí se od něho také lesk 
plesové sezony.

Poštovní muzeum pečuje o celou řadu  
unikátních předmětů, mezi něž právem patří  
kupé rakouského císaře a posledního 
korunovaného českého krále Ferdinanda 
Dobrotivého. Monarcha vůz používal po abdikaci 
roku 1848 během mnohaletého pobytu v Praze,  
mezi jejímiž obyvateli se těšil až do své smrti  
29. června 1875 značné popularitě.

Příběh kočáru 
rakouského císaře 
Ferdinanda I. 
dobrotivého

Kočár Ferdinanda Dobrotivého  
ve smuteční úpravě, foto patrně  
z druhého čtvrtletí roku 1930

Kočár Ferdinanda Dobrotivého v expozici 
Poštovního muzea v Holečkově ulici  
na pražském Smíchově, foto 2. 3. 1933

Kupé Ferdinanda Dobrotivého  
před kočárovnou kladrubského  
hřebčína

Poštovní známka z emise Poštovní muzeum ČSSR 
s obrazovým motivem v podobě kupé Ferdinanda 
Dobrotivého, navrhl K. Toman, ryl J. Herčík, 1981
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Martin jonáš
Fenomén 
angela Merkelová
(Argo)

Kniha přináší osobitý 
pohled dlouholetého 
berlínského zpravoda-
je České televize na 
tuto zásadní osobnost 
světové politiky, a také 
na proměny, které 
Německo za její vlády 
prodělalo. Čtenářům 
nabízí souhrn klíčových 
okamžiků, které utvářely 
charakter kancléřky, 
stejně jako pohled 
do zákulisí mocen-

ských metod této političky a jejích nejdůležitěj-
ších rozhodnutí v době migrační krize, přetlačo-
vání s Ruskem nebo boje za záchranu eura.

jana čechurová
kdo mířil na hrad?
(Kniha Zlín)

Během více než se-
dmdesátileté historie 
Československa se 
vystřídalo několik dějin-
ných epoch charakte-
rizovaných rozdílnými 
politickými poměry 
a na Pražském hradě 
se postupně vyměnilo 
devět mužů ve funkci 
prezidenta. Známe ale 
jejich protikandidáty a ty, 
o kterých se v různých 
érách jako o možné 
hlavě státu vážně 

uvažovalo? Byli to např. Jan Antonín Baťa, Jan 
Masaryk, Rudolf Slánský, Jiří Hanzelka, Šte-
fan Kvietik a třicet dalších kandidátů.

Daniel Petr
Odečítání 
pohybu souřadnic
(Host)

Nová kniha Daniela Petra, 
v níž se vrací k motivům 
ze svého nejznámějšího 
románu Straka na šibenici. 
Přináší příběh Mickeyho 
Wattse, dvaačtyřicetile-
tého obráběče kovů ze 
státu Maine v USA. Ten 
se jako technik dosta-
ne do Čech a už v nich 
zůstává. Zlom v jeho 
spíše poklidném a všedním 
životě přichází ve chvíli, 
kdy jednou v noci kdesi 
v zapomenutém koutě 

Slezska spatří svého dvojníka. od té doby si 
u sebe Mickey začne všímat zprvu nenápadných 
fyzických změn. To je ale teprve začátek...

Tomáš Mazal
Pes na gondole
(Academia)

Soubor esejí a reflexí spiso-
vatele a publicisty Tomáše 
Mazala přináší nejen nový 
vhled do světa literatury, vý-
tvarného umění a filmu, ale 
je také osobitou autorovou 
výpovědí, výběrem námětů 
i jejich uchopením. Prostor 
dostává také jeho typická 
ironie spojená s rozvinutou 
imaginací, skrze něž se 
vyslovuje o nejzákladnějších 
východiscích tvorby. Knihu 
doplňuje soubor unikátních 
či málo známých fotografií. 

nové české knihy

Divadlo, které nese 
jméno jednoho z našich 
nejslavnějších herců, si 
úspěšně vydobylo své 
postavení mezi množstvím 
neustále vznikajících 
divadelních souborů a těší 
se divácké oblibě již přes 
sedmnáct let. Najdete ho 
v Opletalově ulici blízko 
Václavského náměstí.  
A na co se můžete těšit?

Základní DNA, na které nové vedení 
v čele s Romanou Goščíkovou a Lukášem 
Burianem posledních několik let staví 
repertoár, by se dala popsat jako divadlo 
fenoménů. Program je vybírán tak, aby 
si z něj vybral divák náročný, muzikálový 
nebo ten, který touží hlavně po zábavě. 

V poslední době divadlo boduje hlavně 
s Freddie – Concert show, která přibližuje 
život Freddieho Mercuryho v sedmadva-
ceti hitech kapely Queen. Špičkovým 
pěveckým výkonům kraluje Roman Tomeš. 
Stálou diváckou základnu si vytvořila také 
muzikálová parodie 50 odstínů!, kterou 

Pozvánka do divadla 
Radka Brzobohatého 

divadlo uvedlo v české premiéře a za niž 
představitel hlavní role Přemysl Pálek získal 
širší nominaci na cenu Thálie. Rozmanitost 
repertoáru podtrhují klasiky jako Lakomec 
či Přelet nad kukaččím hnízdem, nebo 
naopak ztřeštěné komedie Vinetůůůů! či 
Drahoušku, toužím po tobě...  Letos se při-
pravují tři premiéry: první proběhne na za-
čátku dubna a jde o britskou komedii, která 
získala prestižní cenu Laurence oliviera za 
nejlepší novou komedii roku 2019 – Jsem 
doma, zlato! V hlavních rolích manželů se 
představí manželé i v reálu Zuzana Kajna-
rová a Roman Říčař, dále Jana Švandová, 
Valérie Zawadská nebo Jana Bernášková. 
„Dalšími novinkami na našem repertoáru 
pak budou psychothriller pro dva a neko-
rektně-korektní komedie, kterou nám píše 
můj manžel, filmový scenárista a režisér 
Karel Janák,“ poodhalila ředitelka divadla 
Romana Goščíková. Na prknech DRBu, 
jak se divadlu často přezdívá, můžete vidět 
přední české herecké tváře, jako jsou Simo-
na Postlerová, Valérie Zawadská, Miroslav 
Hrabě, Anna Polívková, Ernesto Čekan či 
Zuzana Kajnarová, ale i mladé talenty Deni-
su Nesvačilovou nebo Jindřicha Žampu. 

ajťáci

Nejnovější inscenací v repertoáru divadla 
je komedie Ajťáci. Dramatizaci legendární-
ho britského sitcomu The IT Crowd uvedlo 
divadlo ve světové premiéře. Ke spolupráci 
si přizvalo režiséra Petra Svojtku a hereč-
ky Annu Polívkovou a Zuzanu Kajnarovou. 
„Zvlášť hrdá jsem na to, že jsme první di-
vadlo na světě, kterému Graham Linehan, 
scenárista Ajťáků, licenci udělil. A Petr 
Svojtka s Jiřím Janků (spoluautoři diva-
delní hry) je na jeviště převedli skvěle,“ 
dodává Goščíková. A o čem Ajťáci  jsou? 
V IT kutlochu firmy Reynholm Industries 
prožívají svoje osobní i pracovní příběhy 
Roy, Moss a jejich šéfová Jen, která mimo 
jiné věří, že internet je uložený do krabičky 
a rozbije se, když spadne na zem, a o dvoj-
kové soustavě samozřejmě nikdy nesly-
šela. Stručně řečeno, o IT nemá ani páru, 
což přináší řadu komických situací. 

Text: (red)
Foto: Archiv Divadla Radka Brzobohatého 

?Soutěž 
o dvě 
vstupenky!
Buďte součástí Ajťáků a vyhrajte 
dvě vstupenky na představení 
v neděli 27. 3. v 15:00 hodin. 

Pošlete nám do 15. února
správnou odpověď  
na redakce@praha1.cz. 

kteří herci ztvárňují postavy 
Roye a Mosse a svými výkony 
zdatně sekundují 
jen v podání anny Polívkové 
nebo Zuzany kajnarové? 

Nápovědu najdete na webu 
www.divadlorb.cz. 
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Lívia Herzová: 

Podmínkou přežití 
se stala vzájemná pomoc
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Únorové 
volnočasové 
aktivity 
pro seniory
od začátku února plánujeme návrat 
k obvyklému provozu klubů seniorů, 
pohybového centra Tělocvična i ostat-
ních volnočasových aktivit pro seniory.

V klubech seniorů Haštalka 
a Tomáš a v pohybovém centru 
Tělocvična plánujeme znovu rozběh-
nout všechny pravidelné aktivity včetně 
všech kroužků. Pravidelné volnočasové 
aktivity by se měly vrátit i do domů 
s pečovatelskou službou (trénování 
paměti a kurzy práce na PC).

Nabídku nepravidelných a jed-
norázových aktivit najdete na ob-
vyklých místech, tedy na nástěnkách, 
internetových stránkách www.
socialnisluzby-praha1.cz a v e-mai-
lovém zpravodaji Noviny z Dlouhé, 
k jehož odběru je možné se přihlásit 
na www.socialnisluzby-praha1.cz (na 
domovské stránce úplně dole).

Prosíme všechny účastníky akcí, 
aby sledovali nástěnky, internetové 
stránky a e-mailový zpravodaj nejen 
kvůli nabídkám aktivit, ale také pro 
informace o případných aktuálních 
omezeních.

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 a případná 
aktuální omezení sledujte nástěnky 
v klubech seniorů, domech s pečova-
telskou službou a v pasáži a infocent-
ru úMČ Vodičkova 18, a také webové 
stránky www.socialnisluzby-praha1.
cz, kde najdete i praktický kalendář 
akcí nebo se tu můžete přihlásit k od-
běru novinek e-mailem. 

PřihlašOVáNí Na akcE  
a Další iNFORMacE: 
Tereza Nosková 607 048 183, 
karolína schwarzová 725 397 934

 Pátek 25. února, 8:00 hodin
světlá nad sázavou – zámek a chotěboř
Na tento výlet se přihlašuje od 3. 2. 2022.

březnové seniorské výlety 

 Úterý 22. března, 8:00 hodin
johanitská komenda (český Dub) 
a železný brod
Na tento výlet se přihlašuje od 8. 2. 2022.

 Úterý 29. března, 8:00 hodin
Porcelánka Thun (klášterec nad Ohří) 
a žatec
Na tento výlet se přihlašuje od 15. 2. 2022.

Odjezd autobusu od Rudolfina v ulici  
17. listopadu

Výlety jsou organizovány zdarma a pouze 
pro občany seniorského věku s trvalým 
bydlištěm na Praze 1. Výlet zahrnuje 
dopravu, návštěvu objektů, oběd, služby 
průvodce a koordinátora výletu.

Způsob přihlašování. Pouze osobně přes 
podatelnu úMČ Praha 1, Vodičkova 18. 
odhlašování stejným způsobem, popř. 

Suchej únor ve společnosti víc a víc rezo-
nuje otázka: Proč vlastně pijeme? 

Ke kampani se připojují lékaři, 
terapeuti, adiktologové, novináři, české 
osobnosti, vyhlášené restaurace a bary, 
studenti a také lidé, kteří s alkoholem 
sami bojují. Těm všem za to patří velký 
dík. Každý příběh pomáhá šířit jedinou 
podstatu Suchýho února. Pomoci zjistit 
nám – a stále více i těm okolo nás –, kdo 
koho tady ovládá. 

Suchej únor nechce prohibici, ani 
nebojuje proti alkoholu jako takovému. Je 
to osvětová kampaň za zdravější a uvědo-
mělejší život, do kterého patří i (zpravidla) 
umírněná konzumace. 

www.suchejunor.cz

Suchej únor 
slaví deset let
Letos proběhne již desátý ročník celorepublikové 
kampaně, která pomáhá veřejnosti prověřit její vztah 
k alkoholu a změnit zaběhlé návyky.

Seniorské výlety pokračují!
telefonicky: 221097280, 221097300. Pro 
velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, 
že se senior může přihlásit pouze na jeden 
výlet v daném měsíci a upřednostněni 
budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří 
posledních výletů.  Ze zdravotně bezpeč-
nostních důvodů si vyhrazujeme, že výletů 
se mohou zúčastnit pouze senioři očkovaní 
na covid-19 nebo s platným PCR testem. 
Nošení roušek nebo respirátorů se bude řídit 
podle aktuálně platných bezpečnostních 
předpisů. Děkujeme za pochopení vzhle-
dem k ostatním seniorům. Senior prokáže 
očkovací průkaz nebo výsledek platného 
testu před nástupem do autobusu. 
 
Den před odjezdem výletu je možné 
zavolat Mgr. karla ulma a zeptat 
se, zdali se neuvolnilo místo.

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

Mgr. karel ulm, MPa, koordinátor výletů, 
tel.: 777 161 539 

Suchej únor se stal kampaní za „čis-
tokrevnej život“, která pro mnoho 
účastníků neznamená jenom měsíční 
detox od alkoholu, ale celkovou očistu 
spojenou se zdravým životním stylem 
a chutí udělat pro sebe něco smyslu-
plného. Stejně jako inspirovat ostatní. 
Že lidem střízlivost zachutná, dokládá 
i třiapadesát procent účastníků, kteří 
v dotazování po čtyřech měsících potvr-
zují dlouhodobé zvolnění v konzumaci. 
Často proto, že jim „sucháč“ otevřel 
oči a pomohl k příjemné sebereflexi. 

Pozitivní kampaň ale také reaguje na 
skutečný problém. Alkohol je každodenním 
společníkem našich životů, opojný nápoj 
plný radosti i droga, ve které se rozpustila 
nejedna dobrá duše. A právě díky kampani 

Lívia rodným jménem Kazárová se na-
rodila v roce 1926 a vyrůstala v Tornaľi, 
malém městečku na jihu Slovenska, 
kde většina obyvatel mluvila maďarsky. 
Platilo to i v asimilované židovské rodině 
Kazárových. od podzimu roku 1938 po 
vídeňské arbitráži připadla oblast Maďar-
sku. V zemi vládl antisemitismus, rodina 
přišla o obchod – drogerii, Lívia však 
mohla dál studovat střední školu a hlavně 
tamním Židům zatím nehrozily deporta-
ce. To se změnilo na jaře roku 1944, kdy 
horthyovské Maďarsko obsadili Němci. 
Ti během několika týdnů zorganizovali 

transporty bezmála půl milionu maďar-
ských Židů do vyhlazovacích táborů.

V červnu 1944 se tak po nekonečné 
třídenní cestě vlakem v osvětimi ocit-
la i osmnáctiletá Lívia se svou matkou 
(o otci neměli zprávy, byl předtím odvelen 
do armády). „Jediným pohybem ruky 
šel někdo do života, anebo do kremato-
ria,“ vypráví o selekci vedené doktorem 
Mengelem. Když se od bývalé spolužačky 
z Tornaľi dozvěděla, že je výhodné při-
hlásit se na práci do fabriky, rozhodla se 
využít situace. Zkoušela přesvědčit i svou 
maminku, tehdy už na pokraji sil. „Tebe 
vezmou, protože jsi mladá, já zůstanu 
tady.“ Lívia ji úpěnlivě přesvědčovala: 
„Tahala jsem ji, jdeme na zählappell. 
Budeme zase lidé, půjdeme do arbeit-
slagru. Tam budeme muset pracovat, ale 
nezabijou nás, tady půjdeme do plynu.“ 
Tohle odhodlání Lívii i její matce zachrá-
nilo život. 

Skončily v pracovním lágru Mün-
chmühle, dřely ve zbrojovce. Lívia zdů-
razňuje, jak se podmínkou přežití stala 
vzájemná pomoc. Lívia tak často odvedla 
práci i za svoji vyčerpanou maminku. Na 
jaře roku 1945 přežily pochod smrti a na-
konec se v Tornaľi šťastně shledaly i s ot-
cem Zoltánem. „Otec, máma a já… to se 
nedá vyprávět. Ani jeden z nás nedokázal 
mluvit,“ vzpomíná Lívia na nejemotivnější 
okamžik svého života. 

Rodina se musela vyrovnat i s tím, že 
v jejich domě už žili úplně jiní lidé. Naštěs-
tí našli útočiště u sousedů. Po válce se 
Lívia seznámila s židovským mladíkem 
Pavlem Herzem, který přišel o všechny 
příbuzné v nacistických koncentrácích. 
Usadili se v Bratislavě a vychovali spolu 
dceru Evu. 

https://www.pametnaroda.cz/ 
sk/herzova-rod-kazarova-livia-1926

Text a fotografie: 
Post Bellum a Paměť národa

hrdinové odcházejí

Paměť národa dokumentuje a vyprá-
ví příběhy odvážných a statečných 
lidí. Záleží vám na odkazu minulých 
generací, na občanských postojích, 
demokracii a vzdělávání? Staňte se 
členem Klubu přátel Paměti národa, 
jehož součástí jsou i pozvánky na 
vernisáže, výlety za historií, setkání 
a diskuze, hudební a divadelní před-
stavení, slevy na e-shopu či startovné 
na benefičním běhu. 

Vyberte si svou formu podpory 
na podporte.pametnaroda.cz.

Před dvaceti lety začala skupina novinářů a historiků 
natáčet vzpomínky pamětníků pro archiv Paměť 
národa. Dokumentaristé každoročně vybírají osobnosti, 
které vyprávěly svůj příběh pro sbírku Paměť 
národa a ve svém životě prokázaly, že čest, svoboda 
i lidská důstojnost nejsou prázdná slova. Vybraným 
pamětníkům je vždy 17. listopadu udělována Cena 
Paměti národa. Vloni si během slavnostního večera 
v Národním divadle, který živě vysílala ČT2, převzala 
ocenění i Lívia Herzová. Taneční vystoupení 1936 – Livia uprostřed

Rodiče po válce v lázních Luhačovice

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
https://www.pametnaroda.cz/sk/herzova-rod-kazarova-livia-1926
https://www.pametnaroda.cz/sk/herzova-rod-kazarova-livia-1926
http://podporte.pametnaroda.cz/
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Poradna hasičů
Tentokrát se ještě vrátím k topení v kamnech. Ne-
záleží na tom, jestli kamna používáte jako hlavní, 
nebo vedlejší topidlo, ale je nutné dodržovat jedno 
pravidlo – palivo by mělo být suché, dřevo bez 
obsahu barev a tmelů. Nevhodné jsou laminátové, 

MDF a dřevotřískové desky. Nejlepší je suché tvrdé dřevo 
nebo dřevěné brikety. Pokud to umožňuje konstrukce kamen, 
můžete použít i uhelné brikety. Měkké dřevo (smrkové a bo-
rové) sice hoří dobře, ale pozor na jeho vlhkost. Dřevo jeh-
ličnatých stromů také obsahuje velké množství smůly, která 
způsobuje rychlé zanášení kouřovodů a komínu sazemi.

Uvažujete-li o koupi nových kamen, rád bych vás 
upozornil na možnost pořídit si kamna s výměníkem. o co 
se vlastně jedná? Do konstrukce kamen je zabudována ná-
držka (výměník), v níž se hřeje voda, která se dá využít pro 
ohřívání radiátorů ústředního topení.

Z výměníku je voda vedena trubkami do radiátorů roz-
místěných po bytě. Výkonnost otopného systému se může 

zvýšit až o šedesát procent. Pokud se zajímáte o tento druh 
topení, v nabídce prodejců najdete různé typy normálních 
i krbových kamen s výměníkem. obvykle je uveden tepelný 
výkon, který je možné do radiátorů dodat. 

Sám jsem měl možnost se s tímto systémem seznámit 
a v praxi ho využívat. Výsledek je velmi dobrý. Malá kamna 
vytápí malý obývák, jídelničku, koupelnu a ložnici v celoroč-
ně obývané chatě. oficiálně uváděný topný výkon do radiá-
torů je 2 kw, ale ve skutečnosti je využití tepla výrazně vyšší.

A co k vybudování otopného systému potřebujeme? 
Kamna s výměníkem, radiátory, elektrické čerpadlo, ex-
panzní nádrž, pojišťovací ventil, trubky, ventily k radiátorům 
a další montážní materiál. Manuálně zdatný člověk je scho-
pen celý systém sestavit sám. Tam, kde není k dispozici 
elektrický proud, je možné systém vybudovat jako samotíž-
ný, tedy funkční i bez použití čerpadla.

Viděl jsem funkční otopný systém s krbovými kamny, 
která byla vybavená komínovým vzduchovým výměníkem 
a vodním výměníkem, na který byly napojeny čtyři radiátory. 
Byl jím vytápěn byt o ploše 65 m2 a objemu 162 m3. K topení 
se používalo převážně tvrdé dřevo a v noci, ve větších mra-
zech, uhelné brikety. Systém funguje už několik let bez pro-
blémů, spotřeba paliva je přiměřená a cena je velmi výhodná. 
Samozřejmě podle toho, jaká je zima. V otopném systému 
je nemrznoucí směs, která má sice o něco horší schopnost 
převádět teplo do radiátorů než voda a něco stojí, ale zase 
vás nezaskočí nečekané mrazy a nezamrznou vám trubky. 

Vladimír Krištof, starosta Sboru dobrovolných hasičů Praha 1

Stojí za přečtení

neučebnice ekonomie

 iNFOsERVis PRAHA 1

Lenka 
Farkačová

Středisko sociálních služeb hledá:

 

GOOD WOOD 
ROMAN FRANTA 
„Jak jsem piloval dříví u Bedřicha Dlouhého“ 
 
Datum vernisáže:  2. 2. 2022 od 18:00 
Výstava potrvá:   od 3. 2. 2022 do 26. 2. 2022 
Místo:    Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 
Otevírací doba:  ÚT - PÁ: 10:00 – 12:00 | 13:00 – 18:00,  

SO: 10:00 – 14:00 
    PO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. 
 
Srdečně Vás zveme na výstavu malíře, umělce, pedagoga, doc. Romana Franty, který 
pro Galerii 1 připravil nový cyklus obrazů a maleb na papírech, kde si pohrává se dřevem 
v různých malířských polohách i tematických sděleních.  
Předkládá nám varianty strukturálních a abstraktnějších obrazů s hutnými, pastózními 
nánosy barev, nebo i konkrétnější náměty realističtějších i expresivnějších maleb nejen 
dřevěných stavení.  
 
Na vernisáži zahrají Bavor a Javor. 
 
Kurátorka: PhDr. Renáta Mužíková, Ph.D. 

 
 
 

 
 

V případě zájmu kontaktujte ZORu kučEROVOu, tel. 720 028 562, e-mail: kucerova@socialnisluzbyp1.cz.

řiDič
Nabízíme
  hlavní pracovní poměr 
  pevnou pracovní dobu
   platové ohodnocení dle nařízení vlády,  

třída 4, stupeň dle dosažené praxe
   stravenky, zdravotní volno, čtvrtletní odměny,  

osobní ohodnocení 
   příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
  nástup možný ihned

Požadujeme
   střední vzdělání s výučním listem  

nebo střední vzdělání 
  platný řidičský průkaz 
   zkušenosti s řízením vozidla 
   zodpovědnost za povinnou výbavu vozidla 
   znalost běžné údržby a drobných oprav na vozidle  

včetně jeho dezinfekce 
   znalost přípravy vozidla na technické prohlídky,  

měření emisí a přechod ze zimního období  
na letní a naopak 

  čistý výpis z rejstříku trestů
   empatii, komunikativnost, flexibilitu, spolehlivost

řiDič-ÚDRžbář
Nabízíme
  hlavní pracovní poměr 
  pevnou pracovní dobu
   platové ohodnocení dle nařízení vlády, třída 7,  

stupeň dle dosažené praxe
   stravenky, zdravotní volno, čtvrtletní odměny, 

osobní ohodnocení
   příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
   nástup možný ihned

Požadujeme
   výuční list, případně střední vzdělání 
  platný řidičský průkaz 
   zkušenosti s řízením vozidla 
   technické znalosti a znalosti běžných údržbářských prací, 

drobných oprav včetně řemeslných prací 
   znalost plánování a provádění prohlídek svěřených  

technických zařízení (vedení záznamů v dokumentaci)
    znalost údržby zeleně a úklidu zahradních ploch 
   schopnost spolupráce se subjekty, které provádí náročnější 

opravy a údržby např. kotle, pračky, vzduchotechnika 
  čistý výpis z rejstříku trestů
   empatii, komunikativnost, flexibilitu, spolehlivost

Granty  
na opravu 
domovního 
fondu 
pomohou 
i letos
Žádost je možné podat pouze na 
vnější opravy plášťů domů. úspěš-
ní žadatelé mohou obdržet až  
1 500 000 korun. K získání grantu 
je potřeba zaplatit minimálně 
padesát procent skutečných 
nákladů a splnit další podmínky. 
Žádost je nutné odevzdat nejpoz-
ději 11. března do 12:00 hodin. 

Více informací získáte na e-mailu: 
petra.slukova@praha1.cz. 

Rádi bychom vás upozornili na knihu au-
torky Lenky Farkačové, rezidentky Prahy 1, 
která získala cenu dr. Vencovského pro 
ekonomy do pětatřiceti let. Její kniha se 
snaží odlehčenou formou přiblížit těžká 
ekonomická témata všem čtenářům.

Každý den v novinách čteme, jak 
se vyvíjí inflace, jak posiluje či oslabuje 
koruna, že bitcoin je na ústupu nebo že 
jeho cena roste. Chtěli byste textům lépe 
rozumět? Právě pro vás je tato kniha! Jejím 
cílem je přinést vhled do ekonomie běž-
ného dne. „V jedné knížce snoubit témata, 
která zahrnují například kartelové dohody, 
deskovou hru Monopoly a její návaznost 
na depresi v USA na začátku dvacátého 
století spolu třeba s manželským sporem 
o to, kdo vyluxuje ? Čiré bláznovství? Věřím, 
že ne,“ říká Lenka Farkačová. Všechna tato 
témata a mnoho dalších lidských každo-
denních rozhodnutí podle ní úzce souvisí 
s ekonomií a přímo ovlivňují ekonomiku, ve 
které žijeme. Kniha přináší atraktivní for-
mou klíčová ekonomická témata. Nečekejte 

těžké ekonomické čtivo, ale spíše popích-
nutí ke kritickému myšlení založeném na 
něčem víc, než jsou jen pocity a emoce. 
Knihu doporučují prof. Vojtěch Krebs (VŠE) 
i významná architektka Eva Jiřičná. 

Text: (red) Foto: Archiv Lenky Farkačové
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Místopis (viz str. 30)
Kolem poloviny devatenáctého století
se zde scházela pražská _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU).

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali jednoho výherce 
– paní Janu Martinů. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 
na ni čeká kniha Beton a hlína z vydavatelství Host, kterou napsala Viktorie Hanišová. 
Blahopřejeme! 

I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 15. 2. 2022.

Slovo hosta 
Grégoire Cuvelier,

velvyslanec 
Belgického království v ČR

Praha není jen městem umění, 
sama o sobě je uměleckým dílem

d
Diplomatem jsem od roku 1996, velvy-
slancem Belgie v České republice od 
srpna 2019. Během své diplomatické 
kariéry jsem pracoval na Ministerstvu 
zahraničních věcí v Bruselu, dále na 
velvyslanectví Belgie ve Stockholmu, 
poté v Paříži – tam nejprve při oECD 
a později na velvyslanectví. Nakonec 
jsem vykonával funkci Generálního 
konzula v Lille na severu Francie.    

Můj první kontakt s Prahou se da-
tuje do roku 2009, kdy jsem přijel na 
jednání během českého předsednictví 
Evropské unie. ohromila mě krása 
a charakter tohoto města i jedinečná 
atmosféra, která z něho vyzařuje. Tato 
první nezapomenutelná zkušenost ve 
značné míře ovlivnila i mé rozhodnutí 
ucházet se v Praze o post velvyslance. 

Po příjezdu jsem pochopil, že Pra-
ha není jen „městem umění“, v němž 
je soustředěno mnoho unikátních děl 
či architektonických pozoruhodností. 
Praha je umělecké dílo, které svými 
světlými a šedými plochami i rozmani-
tými aspekty vytváří  jedinečný celek 
a stává se tak  zdrojem neutuchajících 
emocí. Skutečně ji obývá genius loci, 
jak to trefně popsal norský architekt 
Christian Norberg-Schulz. 

Z Prahy znám nejlépe Malou 
Stranu, protože je v ní sídlo Belgického 
velvyslanectví, a musím říci, že jsem 
do ní zamilovaný. Zachovala si velkou 
homogenitu a nabízí mnoho výhledů 
na ostatní, neméně malebné pražské 
čtvrti na protějším břehu Vltavy. Tuto 

část Prahy bych přirovnal k půvabnému 
a pozoruhodně klidnému altánu, z něhož 
člověk může obdivovat živý a barvitý svět 
Josefova a Starého Města.  

Architektura Malé Strany se vyzna-
čuje neobvyklou harmonií, protože nese 
poměrně málo stop architektury po první 
světové válce, která se často projevovala 
násilnou formou a v některých městech 
vytvářela disharmonická spojení. Tato 
„architektonická poranění“ svým způso-
bem odrážejí neklid daného století, což 
není nic neobvyklého, neboť pro umění 
je příznačné, že vyjadřuje svou dobu. Pro 
člověka je naopak příznačné, že rozjímá-
ním nad uměním z minulosti svou dobu 
překračuje, rekapituluje kdo je a Malá 
Strana mu k tomu skvěle napomáhá.      

Pokud bych měl zmínit jednu věc, kte-
rá mě v Praze – samozřejmě kromě graffiti 
– rmoutí, jsou to občasné případy příliš-
ných „renovací“, které mohou narušit kouz-

lo budov. Forma zůstává sice zachována, 
ale použitím zcela nových  materiálů se 
stává, že veškerá patina stáří mizí. Navíc 
proces stárnutí vyvolaný způsobem výro-
by těchto materiálů má pramálo spo-
lečného s tím, co Praha znala po staletí. 
Proto tyto materiály již nezískávají patinu 
a jejich stav se jen zhoršuje. Je to detail, 
ovšem jak známo: ďábel se skrývá v de-
tailech. Řešení tohoto problému vyžadu-
je zachování nebo obnovení starých ře-
meslných technologií u materiálů, které 
se dříve používaly k renovaci historických 
budov. Přál bych si, aby se tato metoda 
původních výrobních postupů používala 
i v České republice.   

Mezi mnoho úžasných věcí, se kte-
rými se lze v Praze setkat, patří nádher-
né staré tramvaje, zejména Tatra T3. Po-
kud se nepletu, tento typ se již nevyrábí 
a je tedy odsouzen k postupnému vy-
mizení z městské krajiny, přestože stále 
přispívá ke kráse města. Díky talentu 
designéra Františka Kardause měla Pra-
ha to štěstí, že se vybavila tramvajemi, 
které svou elegantní starobylou siluetou 
dodnes rezonují s okolním prostředím. 
V Evropě je jen málo měst, kde ještě 
můžete vidět v provozu tolik nádherně 
staromódních tramvají. A protože jde 
o stroj, stačilo by obnovit výrobu tohoto 
typu a jeho nezaměnitelnost by se po-
stupem času stávala stále větší vizuální 
samozřejmostí jak pro obyvatele města, 
tak pro návštěvníky. Podobně jako je 
tomu u starých tramvají v Lisabonu 
nebo archaických aut na Kubě. 
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