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VíTáNí ObČáNků

Vážení a milí sousedé,
to, čeho jsme se dlouho obávali a čemu jsme zároveň odmí-
tali uvěřit, se stalo skutečností. Ruská okupantská armáda 
vtrhla na území svobodné země, která se v očích barbar-
ského diktátora provinila tím, že chce být demokratická.

Tento text píšu ve čtvrtek 3. března odpoledne krátce 
předtím, než náš magazín pošleme do tiskárny. Ukrajinská 
armáda dosud statečně odolává několikanásobné početní 
i materiální převaze a s celosvětově proslaveným heslem 
Sláva Ukrajině! brání města i obyvatele.

za těch několik dní, než se k vám magazín JEDNA do-
stane, se samozřejmě mnoho věcí změní, mnoho lidí bohužel 
zahyne a desetitisíce Ukrajinců budou nuceny opustit své 
domovy a vlast. A bude na nás, abychom se zejména o matky 
s dětmi a seniory postarali a abychom jim pomohli vypořádat 
se s těžkými chvílemi vlasti i jich samotných.

Jak členové naší vlády opakovaně zdůraznili, český národ 
si stále velmi dobře pamatuje na okupaci v roce 1968 a vše-
chen ten zmar, jenž poté u nás nastal. Pamatujeme si to i my 
v Praze 1. Máme tu řadu pamětníků i výmluvných pomníčků.

Proto jsme ani na chvíli nezaváhali a začali jsme s po-
mocí nasměrovanou jak na ničenou Ukrajinu, tak na válečné 
uprchlíky, kteří k nám přijíždějí. Nabídli jsme velké množství 
ubytovacích kapacit, naše základní školy se připravují na 
nové žáčky, sociální pracovníci radnice pomohou ukrajin-
ským rodinám s vyřizováním dokladů a potřebných úředních 
dokumentů, námi zřizovaná Nemocnice Na Františku je při-
pravena poskytnout ukrajinským uprchlíkům urgentní péči, 
běžná i specializovaná vyšetření a zákroky, včetně lůžkové 
péče, rehabilitace a podobně.

U České spořitelny jsme vytvořili sbírkový účet číslo: 
6145155369/0800 s názvem MČ Praha 1 – pomoc ukra-
jině a velmi rádi jsme pomohli s organizací vynikajícího 
benefičního Koncertu pro Ukrajinu i koncertu konaného na 
Kampě. Moc děkuji jejich pořadatelům, stejně jako organizá-
torům dalších akcí. A moc děkuji vám všem, kteří jste rovněž 
otevřeli svá srdce.

sláva ukrajině!

Váš Petr Hejma
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Podle informací irského 
velvyslanectví i letos 
bude 17. března, při 
příležitosti dne svatého 
Patricka, zeleně nasví-
cena Petřínská rozhled-
na. Každý rok se Irové 
s přáteli po celém světě 
připojují ke každoroční 
oslavě tím, že nasvě-
cují památky, ikonická 
umělecká díla a místa 
kulturního dědictví, aby 
ukázali přátelství a vazby 
s Irskem v rámci projektu 
zvaného Greening. Letos 
bude poprvé nasvícena 
také zrekonstruovaná 
přístavba historické 
budovy v Hybernské ulici 
(v minulosti zde byl kláš-
ter Františkánů), která 
získala ocenění Stavba 
roku 2021. 

BřEzEN 2022 akTualiTy

Malostranský masopust je zpět!
Po roční pauze se vrátilo Malostranské masopustní veselí, které 
letos zaplnilo ulice a uličky maskami a jejich doprovodem, ale 
také podpořilo naše ukrajinské přátele v boji proti ruské agresi. 

Fotoreportáž z masopustu najdete na stranách 6–7.

Řásnovka krásně prokoukla

Nejmenší, ještě ani ne tříletí předškoláčci 
z Mateřské školy řásnovka 2 se mohou 
od 1. března radovat z nové krásně zre-
konstruované budovy své školky. Nároč-
nými opravami prošly interiéry, kuchyně 

i technické zázemí v suterénu. Prostředí je 
zde tak nyní podstatně pestřejší, přátel-
štější a samozřejmě modernější. Nejvý-
znamnějším výsledkem rekonstrukce je 
pak navýšení kapacity o dvě další třídy. 

Slavnostního otevření se v Řásnovce zúčastnili mj. starosta Petr Hejma a místostarostka 
pro školství Eva Špačková Více informací na straně 8.

Jak obyvatelé Prahy 1 hodnotí sou-
časnou kvalitu života a co očekávají 
od veřejného prostoru, infrastruktury 
a občanské vybavenosti? Jak vidí bu-
doucí vývoj Prahy 1? Proč se k nám 
lidé stěhují, anebo naopak proč od 
nás odcházejí? Na tyto a mnohé další 
otázky chce výzkum, který je sou-
částí příprav Strategie udržitelného 
rozvoje Prahy 1, najít odpovědi. 

Někteří z vás se už zúčastnili 
první části výzkumu, která probíhá 
formou rozhovorů. Nyní projektový 
tým připravuje ve spolupráci se socio-
logem Danielem Prokopem druhou 
část výzkumu, ve které budou získaná 
data z první části ověřována. Dopi-
sem bude osloveno 2 000 náhodně 
vybraných občanů, kteří budou požá-
dáni o vyplnění přiloženého dotazní-
ku. Tento dotazník je poměrně dlouhý, 
a tak tým ty, kteří jej obdrží, velmi 
prosí o trpělivost při jeho vyplňování. 

Pokud nebudete mezi náhodně 
vybranými občany a budete mít o vy-
plnění dotazníku zájem, budete tak 
moct učinit spolu s tazateli, kteří bu-
dou navštěvovat domy s pečovatel-
skou službou, kluby seniorů, pobočky 
pošty a další místa. Dotazníky budou 
také volně k vyzvednutí například 
v infocentru radnice ve Vodičkově 18. 
K dispozici k využití bude i bezplatná 
linka 800 123 123.

Podrobnosti: www.planuj1.cz. 

Odstartuje druhá část 
výzkumu Praha 1 
očima občanů

Nájemníky napadli hosté airbnb
To, že využívání bytů ke krátkodobé-
mu ubytování turistů přináší v našich 
domech řadu problémů, je všeobecně 
známé. zkušenost, kterou má za sebou 
rodina Janíkových ze Soukenické 
ulice, se ale opravdu vymyká. Stále 
se opakující řev a slovní napadání 
od podnapilých turistů, opakující se 

krádeže ve sklepech i na chodbách, 
zvonění zvonku ve dne i v noci a k tomu 
fyzický útok. Celý příběh zaznamenala 
Broňa Sitár Baboráková, předsedkyně 
Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života Prahy 1.  

Více se dočtete na straně 11.

Pomáháme společně ukrajině

Petřínská 
rozhledna se 
rozsvítí 
zeleně

Pod záštitou francouzského prezidenta Emmanuela Mac- 
rona se koncem února v Paříži setkalo  sto dvacet mladých 
hudebníků ze všech sedmadvaceti členských států EU. 
Společně vystoupili v Pařížské filharmonii u příležitosti 
francouzského předsednictví v Radě Evropské unie. Čes-
kou republiku zastoupili tři studenti orchestru Nadačního 
fondu Harmonie se sídlem na Malé Straně. „Je to krásný 
nápad a myslím si, že by bylo úžasné, kdyby ta myšlenka 
nezapadla a bylo by možné vytvořit tradici, která by umož-
nila dětem z členských zemí podobnou zkušenost,“ uvedla 
zakladatelka Nadačního fondu Harmonie Milada Cholujová. 

Více informací o jedinečném koncertu i samotném 
orchestru najdete v rozhovoru v dubnovém čísle. 

koncert v Pařížské filharmonii

Praha 1, stejně jako celá 
Česká republika, podporuje ukrajinu, 

která se stala obětí barbarského 
útoku ruských okupačních sil.

Radnice naší městské části 
zároveň vytvořila 

u České spořitelny sbírkový účet číslo: 

6145155369/0800 
s názvem 

MČ Praha 1 – pomoc ukrajině. 

#standWithukraine

http://www.planuj1.cz
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Letošní Malostranské masopustní veselí ukázalo, že v těch nejtěžších chvílích jsou to právě 
tradice, o které se můžeme opřít a které nám pomáhají, abychom neklesali na duchu  
a nebáli se vyjádřit protest proti ruské agresi. A abychom vyjádřili jasnou podporu ukrajin-
skému lidu, který svádí statečný boj o to nejcennější, co má – o svobodu a demokracii.  
Děkujeme všem, kteří přišli a připomněli, že ukrajinští vojáci bojují i za nás!

Malostranským 
masopustem 
jsme vyjádřili solidaritu 
a sounáležitost s ukrajinským lidem

FOTOsTRaNa PRAHA 1

Foto: Pavel Dvořák, Jaroslav Tatek
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Řásnovka 
byla znovu otevřena P

BřEzEN 2022  NaŠi žiVNOsTNíci a PODNikaTElézPRáVy z RaDNicE PRAHA 1

Vinárna u sv. anežky 
Anežská 3, 
tel. 737 444 500

cvrk, Pasáž u stýblů
Václavské náměstí 28, 
tel. 777 999 788

cukrář skála
V Celnici 6, Šporkovský palác, 
tel. 220 199 381

Čistírna oděvů Daja
V Celnici 6, 
tel. 224 212 787

Pradlenka u Elišky 
Soukenická 24, 
tel. 222 313 538

Formanka
Vodičkova 26, 
tel. 222 230 507

jídelna světozor 
Vodičkova 791, 
tel. 721 594 723

Restaurace katr
Vězeňská 859, 
tel. 222 315 148

Masna kozí
Kozí 9, 
tel. 255 795 404

Rekonstrukce probíhala v celé budo-
vě – od půdních prostor až po sklep. 
V půdní části došlo primárně k úpravám 
vzduchotechniky a rozvodů vody či 
plynu. Veškeré technické zázemí je od 
nynějška modernější a také výkonnější. 
Ve druhém podlaží mateřské školy byla 
přebudována stará nevyužitá prádelna 
na jídelnu spojenou s venkovní terasou. 

Podporujeme naše 
živnostníky a podnikatele

nTa se bude moci využívat za hezkého 
počasí. V tomto patře se změnila také 
dispozice jednotlivých místností. Nově 
jsou tu k dispozici dvě oddělené míst-
nosti pro výuku namísto původní jedné, 
včetně přilehlých sociálních zařízení.

Podobnými dispozičními úpravami 
prošlo i první podlaží. Také zde vznikla 
z jednoho oddělení dvě. Bylo zmoder-

nizováno i zázemí oddělené kuchyně. 
zcela novou dimenzi získal suterén, kde 
se nachází solná jeskyně a také relaxační 
místnost či tělocvična. V oddělených 
prostorech od nynějška fungují prádelna 
a strojovna vzduchotechniky.

V zahradě školy dojde k terénním 
úpravám a nové výsadbě zeleně hned, jak 
to počasí dovolí. Obnoveny budou také 
herní prvky. Děti zde najdou řadu nových 
atrakcí včetně třeba zahradního altánu. 
To vše bude doplněno dalšími drobnými 
prvky, jako jsou ekokoutek, mlžítko nebo 
kupříkladu pítko. Chybět nebudou ani 
oblíbené pískoviště a záhony.

Místostarostka Eva Špačková ne-
skrývala radost z toho, že je školka znovu 
otevřena. „Musím poděkovat všem: panu 
architektu Karáskovi za projekt, stavební 
firmě Vistoria i oddělení investic úřadu, 
kteří se do projektu zapojili. Z výsledku 
jsem opravdu nadšená a doufám, že 
neméně šťastné jsou také místní děti. 
Musím rovněž poděkovat rodičům za 
trpělivost po dobu rekonstrukce, neboť 
stavba se potýkala s překážkami, které 
se objevovaly až v průběhu rekonstruk-
ce. Věřím, že i oni se nyní radují z toho, 
v jakém prostředí budou jejich ratolesti 
trávit svá předškolní léta,“ prohlásila 
Špačková. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek
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Do roku 2017 byly Vrchlického sady 
neutěšenou lokalitou s vysokou kon-
centrací osob se závadovým chová-

ním, lidí bez domova nebo drogově 
závislých. Tyto problémy vycházely 
z velké části z toho, že zde nefungova-

Praha 1 předá 
Vrchlického sady magistrátu. 

Získá Havelské tržiště
la komplexní a organizovaná správa. 
Místo nebylo pod trvalou kontrolou 
policie a dalších složek. Různé akce 
zde probíhaly nekoordinovaně v roz-
poru s příslušnými vyhláškami a bez 
zajištěného úklidu odpadků a zvyšo-
valy už tak vysokou koncentraci lidí 
bez domova apod. Symbolem tehdejší 
situace byl například stav tubusů se 
schodištěm před nádražní budovou, 
kde kromě holubích a lidských výka-
lů a použitých injekčních stříkaček 
a jehel fungovaly neetické směnárny. 

Úspěch koordinace

Spoluprací Prahy 1 a Centra sociál- 
ních služeb Praha se stav lokality 
začal postupně měnit. Situace byla 
pečlivě zmonitorována a následně 
došlo k nejzásadnějšímu kroku – ke 
zkoordinování veškerých zainteresova-
ných institucí. Policisté i strážníci za-
čali lokalitu kontrolovat v režimu 24/7, 
se Správou železnic a TSK se vyřešily 
majetkové poměry ve zmíněných tubu-
sech, jež nyní mohou opět sloužit své-
mu původnímu účelu. Optimalizovaly 
se také úklidové služby, které jsou ve 
směnném provozu rozloženy po celý 
den. Byly významně zregulovány mož-
nosti výdeje potravin, aby se zamezilo 
zmíněnému chaosu a nepořádku. 
Úklid až na výjimky provádějí klienti 
nízkoprahových center a společnosti 
podporující sociálně znevýhodněné 
osoby a práci zde nacházejí samo- 
živitelky, zdravotně či tělesně postižení 
nebo sociálně znevýhodněné skupiny 
obyvatel. Část nákladů hradí Praha 1, 
na dalších činnostech se podílí magis-
trát. S úklidem úzce souvisí i udržová-
ní zeleně, mobiliáře a také odstraňo-
vání graffiti. To se provádí například 
ve spolupráci s Technologií hlavního 
města Prahy a Dopravním podnikem. 

Park před budovou hlavního nádraží bude nově pod 
správou vedení Prahy. Městské části Praha 1 bude v rámci 
kompenzace naopak svěřena oblast Havelského tržiště na 
Starém Městě. Výměna proběhne zejména kvůli plánované 
výstavbě tramvajové linky vedoucí parkem. Praze 1 se ve 
spolupráci s dalšími institucemi podařilo v posledních 
letech významně zlepšit situaci ve Vrchlického sadech, 
magistrát tak bude moci navázat na dobrý směr,  
který se podařilo nastavit.

(Pokračování na str. 25)

Trvale žijící rodinu 
napadl opilý host airbnb

„Se starostou Petrem Hejmou 
jsme mým sousedům Janíkovým 
doporučili, aby vše ohlásili na 
policii. Mohlo by se zdát, že honit 
kluka, který po vystřízlivění zmizel 
do zahraničí, je zbytečné. Jsem 
ale přesvědčena, že takto postu-
povat je důležité. Jedná se v tomto 
případě o trestný čin a na této 
adrese to nebyl první problém. Je 
mi líto, že nejvíc to navíc odnášejí 
naše děti,“ popsala dohru příběhu 
Bronislava Sitár Baboráková.

Zdrojem pro následující pří-
běh nám byl rozhovor Broni 
Sitár Baborákové, předsed-
kyně Výboru proti vylidňo-
vání centra a pro podporu 
komunitního života, s paní 
Janíkovou, obyvatelkou  
Petrské čtvrti. 

Stalo se to na konci loňského října. Jako 
každý víkend se sjížděli do domu v Souke-
nické ulici, kde rodina Janíkova bydlí, hos-
té ubytovaní prostřednictvím platformy 
Airbnb. Večírek mladých lidí byl obzvlášť 
hlasitý a nereagovali na prosby o ztišení, 
nereagovali na nic. Však také „apartmá-
ny“ zavezli velkým množstvím alkoholu. 
„V průběhu večera se hlasitost hudby 
a křiku zvyšovala. Někdy před půlnocí 
jsme volali policii, protože kvůli hlasitému 
dunění nešlo usnout. Než dorazila, dům 
ztichl a nájemníci odešli pravděpodobně 
do barů,“ popisuje nepříjemnou událost 
paní Janíková, která je povoláním lékař-
ka. „Kolem třetí hodiny ranní mě ale pro-
budil nelidský řev na ulici. Ozývalo se dů-
věrně známé rozrážení vrat našeho domu, 
potom zvuk sypajícího se skla uvnitř 
a následně dupání a hulákání na chodbě 

před naším bytem,“ dodává a přiznává, že 
v tu chvíli měla velký strach. A stejně tak 
malá dcera, která stála rozespalá u svého 
pokoje a nepříjemnou situaci vyděšeně 
sledovala. Manžel paní Janíkové šel ke 
vchodovým dveřím, otevřel je a upozornil 
příliš hlasité turisty, aby se ztišili. Je-
den z mužů na něj ale začal řvát a vnikl 
do bytu. Manžela napadl a poranil mu 
ústa a oko. Agresora potom krotilo hned 
několik přivolaných policistů. Takováto 
hrubost je ojedinělá, hluk, ničení majet-
ku, bezohlednost ubytovaných k okolí 
ale rozhodně nejsou výjimečné. Drsné 
zážitky zažívá rodina Janíkových i ostatní 
sousedé v Soukenické ulici už několik 
let. A s postupem času jsou stále horší. 
„Prahu jsem vždycky zbožňovala. Vyrostla 
jsem na vesnici v Národním parku Podyjí 
a Praha, kde jsem už třiadvacet let, je 
nejkrásnější město, které jsem kdy viděla. 
Dokonalé, barevné, inspirativní. Nikdy 
se neomrzí,“ vyznává se paní Janíková. 
Devět let žila pod Vyšehradem. Když se jí 
ale s manželem podařilo najít byt v Sou-
kenické ulici, prošli si dům a okolí parku 
Lannova, který jim atmosférou připomíná 
Martova pole v Paříži. V tu chvíli bylo jas-
né, že zůstanou, a byt koupili. V domě žijí 
osmým rokem. V současnosti je bez stá-

lých obyvatel a téměř polovinu pronajímá 
jedna firma ke krátkodobému ubytování 
v systému Airbnb. „Jsme tu sami s ná-
roky na udržitelné bydlení a úplně mimo 
s nároky na pěkné bydlení,“ konstatuje 
posmutněle paní Janíková. Uvedená firma 
má i zásadní vliv na fungování společen-
ství vlastníků jednotek (SVJ). Podle paní 
Janíkové je to patrné i na stavu domu. za-
tímco byty provozované pro Airbnb jsou 
opravené, dům jako takový chátrá. „Pa-
dající fasáda byla po čtyřech letech díky 
našim urgencím aspoň zafixována, stále 
je ale v havarijním stavu. Náš byt i dům 
mnohokrát vyplavili hosté v krátkodobém 
ubytování. Dům bývá otevřený, krade se 
ve sklepech i na chodbách, hosté poško-
zují naše vchodové dveře, zvoní na nás 
ve dne i v noci,“ přibližuje paní Janíková. 
Připouští, že v určité fázi vyčerpanosti 
může starousedlík na své okolí působit 
trochu jako šílenec a agitátor. „Chceme 
ale být objektivní, neublížit nikomu, do-
hodnout se. Žít svobodně a nezasahovat 
do svobod jiných. Respektovat vzájemně 
své soukromí, zákony a kulturní zvyklosti 
naší země,“ zdůrazňuje Janíková. Více 
o životě rodiny Janíkových v domě v Sou-
kenické ulici si můžete přečíst v rozhovoru 
Broni Sitár Baborákové s paní Janíkovou 
na www.chcisevkliduvyspat.cz. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Archiv Broni Sitár Baborákové

Stav tubusů se schodištěm před budovou 
hlavního nádraží před úklidem...

... a po systémovém koordinovaném  
úklidu a údržbě 
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Po nástupu nového vedení radnice v led-
nu 2020 získal oblast bytové politiky do 
své působnosti radní a lékař Jan Votoček. 
„Zdědil jsem kromě jiného i 220 volných 
bytů. Ty však byly v žalostném stavu, vět-
šina potřebovala menší opravy.  Za dva 
roky se nám podařilo opravit a pronaj- 
mout 90 bytů, 30 bytů nám také nájem-
níci z různých důvodů vrátili. Podařilo se 
tak snížit počet volných bytů o 27 %, tedy 
více než o čtvrtinu,“ popsal Jan Votoček.

Pro letošní rok je naplánováno další 
snížení minimálně o další čtvrtinu z pů- 
vodního počtu. Pro srovnání: tempo oprav 
v minulém volebním období bylo zhruba je-
den byt měsíčně, zatímco v roce 2021 to už 
byly tři byty měsíčně a v tomto roce to bu-
dou čtyři byty měsíčně. Další desítky bytů 
jsou v objektech, které jsou určeny k cel-

kové rekonstrukci a projektují se. „S někte-
rými byty bohužel nemůžeme disponovat, 
protože si to nepřejí spoluvlastníci domů. 
Jsou přidělovány byty sociální, ale i byty ur-
čené preferovaným profesím, tj. policistům, 
zdravotníkům, strážníkům Městské policie 
nebo učitelům. Ostatní byty pak nabízíme 
formou soutěží, abychom veškeré mo- 

mentálně dostupné obecní bydlení vraceli 
zpět k občanům,“ vysvětlil radní Votoček.

 O soutěže je mezi lidmi velký zájem 
a opakují se několikrát ročně. „Nabízíme 
jak byty k opravám, tak i byty již uprave-
né. Minulý měsíc jsme nabízeli pět bytů 
k opravám. Nyní vám v magazínu JEDNA 
představujeme dalších dvanáct upra-
vených bytů. V tomto trendu budeme 
pokračovat i nadále,“ uvedl Jan Votoček 
a dodal: „Snažím se tím přispět k řešení 
současné neutěšené bytové situace. Je to 
určitě jedna z mých priorit tohoto volební-
ho období.“ 

Více info na: Petra sluková, tel. 221 097 
691, e-mail: petra.slukova@praha1.cz.

Text: red Foto: archiv MČ Praha 1

dobrá ZPráVa!

Dlouhá, 
Praha 1–staré Město

Novomlýnská, 
Praha 1–Nové Město

senovažné náměstí, 
Praha 1–Nové Město

haštalská, Praha 1–staré Město Novomlýnská, Praha 1–Nové Město

Rybná, Praha 1–staré Město Václavské náměstí, Praha 1–Nové Město

skořepka, Praha 1–staré Město Vodičkova, Praha 1–Nové Město

karmelitská, 
Praha 1–Malá strana

Melantrichova, 
Praha 1–staré Město

samcova 3, 
Praha 1–Nové Město

Soutěž o dvanáct volných bytů!
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Je to téměř rok, co jsme  
si v rozhovoru s Danuší  
Siering, developerkou,  
vydavatelkou, majitelkou 
domu Černá labuť 
a zakladatelkou iniciati- 
vy GoFlorenc, povídali  
o záměru revitalizace 
a zklidnění ulice Na Poříčí. 
V únoru jsme se sešli,  
abychom zjistili, v jaké  
fázi se projekt nachází.

Nové chodníky, lavičky, artová zóna, 
stromy – to vše se již zhmotnilo v připra-
vených vizualizacích. K podání doku-
mentace ke stavebnímu povolení by 
mělo dojít na přelomu března a dubna. 
„Úpravy v ulici navrhuje architekt Marek 
Tichý z architektonické kanceláře TaK 
Architects. Podle jeho slov je možné 
popsat projednávání projektu se všemi 
orgány státní správy jako hledání prů-
sečíků a kompromisu, které by projekt 
zachovaly v jeho prezentované podobě. 
Pro řadu z nich se jedná o posouzení 
nových prvků, s nimiž se ve městě do-
posud nesetkávali,“ řekla nám Danuše 
Siering. Jde například o chodníky rozší-
řené o parkovací stání, která je možné 
v případě potřeby využít jako jednu 
plochu. zajímavý je také systém liniového 
sbírání vody a její využívání v systému 
modrozelené infrastruktury zeleně. 

I když jejich prosazení nebylo vůbec 
jednoduché, bude nakonec v ulici něko-
lik stromů. Ale co je skutečně revoluční, 
je způsob jejich zalévání. Dešťová voda 
se bude svádět přímo k jejich kořenům. 
„Zasadit stromy není složité, ale důležité 
je starat se o ně a udržet je. Architekt 
Tichý ve spolupráci s TSK vyhledal v ulici 
protkané všemi možnými kabely a dráty 
místa, kde se dá tento systém vybudo-
vat,“ vysvětlila paní Siering.

Součástí revitalizace mají být i artové 
zóny. „Mám představu, že některé umě-
lecké instalace by mohly být statické, ale 
většina z nich by se v čase proměňovala. 
Ráda bych dala prostor mladým umělcům 
z vysokých uměleckých škol, kteří by moh-
li v ulici Na Poříčí svá díla prezentovat,“ 
popsala Danuše Siering. Chtěla by také 
oslovit starosty hlavních měst sousedních 
zemí a domluvit se na výměně vždy jed-
noho uměleckého díla například na rok. 

Se starostou Berlína již jednání úspěšně 
proběhlo. Do projektu artových zón chce 
kromě odborníků zapojit i veřejnost tak, 
aby měla možnost se k návrhům vyjádřit. 
„Revitalizace ulice Na Poříčí je jedinečnou 
příležitostí pro zkvalitnění života místních 
obyvatel i podmínek pro naše živnostníky. 
Za zásadní považuji její zklidnění a na-
vrácení tohoto veřejného prostoru lidem,“ 
vyjádřil se k projektu starosta MČ Praha 1 
Petr Hejma.

A jak dlouho bude trvat, než se vizu-
alizace stane realitou? „Pokud se podaří 
legislativní proces po mnoha letech pří-
prav úspěšně dotáhnout a město se pro 
realizaci rozhodne, budou stavební práce 
trvat jen několik měsíců,“ dodal Marek 
Tichý. 

Text: Michaela Šulcová
Vizualizace: TaK Architekts

ÚzEMNí ROzVOj  PRAHA 1

deváté policejní oddělení 
řeší v Praze 1 i graffiti
Je velmi obtížné, až téměř nemožné vyjmenovat veškerou činnost, které se na 
území Prahy 1 věnuje místní 9. oddělení obecné kriminality, Služby kriminální 
policie a vyšetřování. Při svém zrodu v roce 2004, kdy vzniklo v rámci reorganizace 
policejních ředitelství v Praze, mělo v gesci například i problematiku extremismu, 
a to jak pravicového, tak levicového. Nyní tato trestná činnost spadá již pod speciální 
odbor při Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy. Pozornost příslušníků 9. 
oddělení se tak přesunula do mnoha dalších oblastí.

Zkrášlení ulice na Poříčí: 
Projekt pokračuje!

„Podílíme se například na zajišťování bezpečnostních opat-
ření, které se týkají rizikových fotbalových utkání. Obecně 
řešíme méně závažnou násilnou trestnou činnost, dále pak 
trestné činy související s padělanými veřejnými listinami, 
trestnou činnost úředních osob, ale naopak i nezákonnou 
činnost páchanou na úředních osobách,“ uvádí příklady prá-
ce příslušníků tohoto oddělení zástupkyně jeho vedoucího 
npor. Mgr. Barbora Bubníková. „Do naší kompetence ale pa-
tří i nebezpečné trestné činy související s požáry, výbuchy, 
zpracováváme i vážné pracovní úrazy, bohužel často i s ná-
sledkem smrti,“ dodala. Možná pro někoho trochu kuriozita-
mi, které policisté z 9. oddělení řeší, jsou nelegální dovozy, 
vývozy a přechovávání chráněných druhů živočichů a rostlin.

A do jejich agendy spadá i problematika poškozených 
objektů a veřejných prostor graffiti. „Úzce spolupracujeme 
s policisty z vnější služby při vyhodnocování zajištěných graffiti, 
které mohou vést ke konkrétnímu pachateli,“ vysvětluje Barbora 
Bubníková. Prokázat ale konkrétní osobě posprejovanou zeď 
je velice obtížné. „Apelujeme proto na veřejnost, ať se nebojí, 
byť anonymně, oznámit skutek, kterého byla svědkem. Tím se 
výrazně zvyšuje šance na dopadení pachatele. Řadu takových-
to případů, kdy lidé nezůstali k negativnímu dění kolem sebe 
lhostejní, už máme,“ dodala.

9. oddělení obecné kriminality, které je součástí Obvodní-
ho ředitelství Policie Prahy 1, tvoří v současné době sedmnáct 
policistů a policistek, a to včetně vedoucího a jeho zástupkyně. 
Spolupráce s veřejností má pro kvalitní výsledek jejich práce 
rozhodující význam. A také rozumné a obezřetné chování lidí. To 
má zase zásadní význam především v oblasti účinné prevence. 
V širokém rozsahu činnosti právě 9. oddělení je těch dobrých 
a stále se opakujících doporučení celá řada. „Tak například by 
lidé neměli zapomínat na pravidelné čištění plynových spotře-
bičů a spalinových cest, dodržování pravidel bezpečnosti práce, 
neměli by sedat za volant po požití alkoholu či jiných omam-
ných látek a také by měli zachovat klid a popřemýšlet, než něco 
podepíšou anebo pro někoho udělají,“ radí Barbora Bubníková. 
Takže vlastně nic nového pod sluncem. Jenom se tím řídit. Co 
říkáte? 

Text: Milan Hulínský Foto: Jaroslav Tatek

BřEzEN 2022  bEzPEČNOsT
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I tak lze charakterizovat 
velmi pestrý život paní 
Jindřišky Nevyjelové, 
držitelky Ceny Prahy 1. 
Přestože by ve svých 
pětaosmdesáti letech  
mohla užívat zasloužené- 
ho odpočinku, tato 
aktivní dáma, bývalá 
učitelka, se stále plně 
věnuje práci výkonné 
tajemnice Masarykova 
demokratického hnutí.  
A co taková práce obnáší? 

Vzdělávání 
je celoživotní poslání

„Cílem našeho hnutí je šířit odkaz  
T. G. Masaryka, zakladatele Českoslo- 
venské republiky. Snažíme se o to 
zejména prostřednictvím literární soutě-
že, kterou pořádáme pro více věkových 
kategorií. Jednu pro děti ze základních 
škol a stejně staré děti z víceletých 
gymnázií. Druhá kategorie je pak urče-
na pro studenty středních škol a vyšší 
ročníky víceletých gymnázií,“ vysvětlu-
je se zájmem Jindřiška Nevyjelová. 

Soutěž nese název T. G. Masaryk 
– Život, dílo a odkaz pro současnost 
a budoucnost. V roce 2021 se konal již 
čtrnáctý ročník a o soutěž je mezi žáky 
a studenty vždy zájem. Pokud byste vě-
děli o možných a nadějných soutěžících, 
určitě jim nabídněte možnost přihlásit se 
a vypracovat doporučený rozsah tři až pět 
stran formátu A4 k tomuto tématu, které 
je důležitou součástí naší historie. „Lite-

rární práce tvoří žáci a studenti na zákla-
dě doporučených a navržených témat, 
které jsou součástí našeho speciálního 
statutu pro tuto soutěž a jsou k dispozici 
na webových stránkách hnutí,“ doplňuje 
paní Nevyjelová.

K práci s dětmi a studenty to paní 
Jindřišku Nevyjelovou táhlo od mládí. 
Vystudovala Pedagogickou fakultu a má 
za sebou bohatou pedagogickou praxi. 
Její žáci byli nejprve z prvního stupně 
základní školy. Postupem času se začala 
věnovat vzdělávání na druhém stupni. 
Tam vyučovala převážně biologii, ale také 
předávala dovednosti studentkám, které 
připravovala na praktický běžný život 
tehdejších dívek. Mnohé z dnešních ma-
minek tedy umí šít a vařit právě díky paní 
učitelce Nevyjelové.

Život držitelky Ceny Prahy 1 měl 
i smutnější části, a to zejména v době, 
kdy se díky zdravotním potížím musela 
vzdát svého učitelského řemesla. Práce 
s lidmi se však vzdát nehodlala, a proto 
se jejím dalším pracovním působištěm 
stala odborová organizace pracovníků ve 
školství. Odtud byl už opravdu jen krůček 
do jejího dnešního působiště v Masaryko-
vě demokratickém institutu.

A jaký vztah má Jindřiška Nevyje-
lová k Praze 1? Dalo by se říct, že jde 
o srdcovou záležitost. Už během studia jí 
učarovaly kouzelné uličky Starého Města, 
ráda objevuje další historická zákoutí 
a její oblíbenou procházkou je Karlův 
most a Pražský hrad, kam již v dětství 
chodila se svým tatínkem. Láska k tomu-
to místu jí vydržela až do současnosti. 
Jak sama říká, i tímto způsobem v ní 
tatínek formoval vlastenku: „Musím také 
přiznat, že i Václavské náměstí je pro-
stor, který mě jako dítě velice fascinoval 
a čím jsem byla starší, víc a víc jsem si 
uvědomovala jeho historickou důležitost. 
Zažila jsem zde osobně i velmi silnou 
událost, protože jsem byla svědkem činu 
Jana Palacha,“ uzavírá svoje vzpomín-
ky Jindřiška Nevyjelová, držitelka Ceny 
Prahy 1. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Jaroslav TatekOceněná Jindřiška Nevyjelová s místostarostkou Evou Špačkovou

Soutěž 
Fandíme ester! 

ZŠ J. Gutha-Jarkovského

ZŠ J. Gutha-Jarkovského

ZŠ Brána jazyků

Některé z cen, 
na které se děti 

mohou těšit

V
V minulém čísle vyhlásila radní Eva Špač-
ková akci pro děti z našich škol s názvem 
Fandíme Ester! Děti nám do redakce 
poslaly spoustu krásných fotek a obrázků, 
na kterých si užívají nějaký zimní sport. 
Dostali jsme také literární dílka. Celkem se 
sešlo 250 prací! Moc vám za ně děkujeme. 
Vyhodnocení se ujala odborná komise, 
která nejprve práce rozdělila na skupinové 
a jednotlivců a také podle věku. Oceněné 
práce budou odměněny cenami, jejichž 
předání se uskuteční v SVČ Jednička. 
„Děkuji všem dětem, které se soutěže zú-
častnily a kromě fandění Ester se samy do 
sportu a jeho ztvárnění zapojily. Myslím, že 
nejdůležitějším poselstvím Ester Ledecké 
pro žáky našich škol je bojovat a nevzdá-
vat se ani tehdy, když už nebojujete za 
nejlepší umístění,“ řekla Eva Špačková. 
Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek, Archiv zŠ
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jaký byl na výstavu ohlas?
Václav Havel byl mimořádná osobnost 
a ve světě je stále fenoménem. Výstav 
jeho fotek jsme společně s jejich autorem 
Tomášem Olivou připravili už několik 
desítek. A je to dobře, protože na ně chodí 
také děti ze škol, kterým se tak přibližuje 
osobnost, význam i odkaz Václava Havla 
jako prezidenta a člověka. Na jedné z vý-
stav děti po komentované prohlídce vy-
plňovaly dotazník a bylo vidět, že výstava 
měla smysl. Většina odpovědí byla správ-

Václav Havel 
měl obrovské charisma, 
ale nefotil se rád

ná. Vždycky se ptám dětí, které přijdou, 
jestli vědí, kdo je to prezident. Kdysi mi 
odpovídaly, že to je ten pán, který má pej-
ska a dělá prsty véčko. Později mi říkaly, 
že prezident je ten, co krade tužky. A to, co 
říkají o tom posledním, není nic lichotivé-
ho. Pro děti je dnes prezident směšná po-
stava. Na poslední výstavě mě překvapilo, 
kolik přijelo mimopražských návštěvníků.

kdy jste se s Václavem havlem  
setkal poprvé?

To bylo ještě za totality, v hospodě 
U Bohouše. Ale vzájemně jsme o sobě 
věděli už předtím díky filmové branži. 
Jeho strýc Miloš Havel založil barran-
dovské ateliéry, jeho tatínek je postavil 
a můj dědeček byl slavný kamera-
man Jan Roth, který spolupracoval 
třeba na pohádce Pyšná princezna 
nebo na filmu Anděl na horách. 

a jako fotograf?
Když se stal Václav Havel prezidentem, 
potřeboval profesionální stylizované 
fotky. základním požadavkem protokolu 
je, že ze všech státních návštěv musí být 
pořízena fotografická dokumentace. Proto 
byli najati na Pražský hrad fotografové 
a já jsem byl jedním z nich. Fotil jsem pro 
prezidentskou kancelář od roku 1993. 

Fotil se Václav havel rád?
On měl svoje kouzlo, obrovské charisma, 
lidé ho obdivovali, ale co se týče focení, 
byl stydlivý člověk. Neměl focení rád.

byl jste mu blízko, jaký byl?  
jaké vlastnosti jste na něm oceňoval?
Když za něčím šel, byl velice rozhodný 
a zaťatý. Nebyl to žádný váhavec, i když 
tak na některé lidi působil. Vždy mu šlo 
o to dotáhnout věci do konce. Během 
jednání s politiky vystupoval suverénně, 
zároveň nebyl arogantní a jeho proslovy 
se zapsaly do historie. Když si vzpome-
nu, jak mu po dlouhém proslovu před 
Kongresem Spojených států amerických 
vestoje tleskali kongresmani a senátoři... 

V Galerii 1 jsme měli možnost vidět unikátní výstavu 
fotografií k desátému výročí posledního rozloučení 
s Václavem Havlem. Jejich autorem je známý fotograf 
Alan Pajer, který mnoho let dokumentoval pracovní 
i osobní život Václava Havla. Povídali jsme si s ním nejen 
o Václavu Havlovi.

Na výstavě v Galerii 1 jsme viděli i dnes 
již ikonickou fotku audience kníračky 
Ďuly u anglické královny alžběty ii. jak 
vznikla?
S prezidentem Havlem jsme se vždy před 
státní návštěvou sešli a já jsem mu řekl, 
co budu fotit. Vybral jsem si podle har-
monogramu návštěvy určité momenty, na 
těch jsme se shodli a já jsem je dodržoval. 
Často sice vznikaly situace, kdy jsem 
viděl, že bych udělal dobrou fotku, ale vě-
děl jsem, že by to nebylo vhodné. Příběh 
fotky s královnou a Ďulou je zajímavý. 

Václav Havel věděl, že královna má 
ráda psy a sama vyjádřila přání, že by 
chtěla Ďulu vidět. No jo, jenže Ďula byla 
ostrá, už několik lidí pokousala a tak jsme 

se obávali, aby se něco nestalo. Mysleli 
jsme, že bychom ji drželi na vodítku oba 
dva, já jsem stejně neměl dovoleno od 
královnina tiskového tajemníka fotit. Jenže 
královna to se psy uměla, Ďula byla klidná 
a v tu chvíli dal tiskový tajemník souhlas 
k focení. Já měl brašnu s foťákem o tři 
místnosti dál, přiběhl jsem na poslední 
chvíli, ale stihl jsem to. Pan prezident ale 
stejně chtěl, aby fotky byly schváleny. 
Čekali jsme tři měsíce a byli jsme mile pře-
kvapeni, že mezi vybranými fotkami byla 
i ta s odhaleným kolenem. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Alan Pajer, Jaroslav Tatek

z některých dnešních rádoby politiků 
jsem vyděšený. Nic vlastně nedokázali 
a vykřikují, ať vystoupíme z NATO a Ev-
ropské unie. Václav Havel a jeho tým 
pracoval deset let na tom, abychom se 
tam dostali. A nebylo to jednoduché.

Měl od vás nějakou svoji fotku,  
ke které měl mimořádný vztah?
Nejraději měl právě fotku, na které mu 
generální tajemník NATO Javier Solana 
a prezident USA Bill Clinton blahopřejí 
k přijetí České republiky do NATO. To 
bylo ve Washingtonu D. C. v roce 1999.

a jaké fotky Václava havla  
si ceníte vy?
Václavu Havlovi se v roce 2002 podařilo 
uskutečnit Summit NATO. Na fotce je 
francouzský prezident Jacques Chirac, 
který jménem devatenácti představite-
lů členských zemí sdružených v NATO 
děkuje Václavu Havlovi za práci, kterou 
vykonal pro rozšíření NATO a světo-
vý mír. Předává mu tam ocenění.

Fotil jste také státní návštěvy.  
Na kterou vzpomínáte nejvíc?
Každá z nich byla něčím výjimečná, 
ale nejvíc vzpomínám na anglickou 
královnu a prince Charlese. A pak 
také na návštěvu japonského císaře 
Akihito s manželkou Mičiko. Fasci-
novalo mě, jaké měl znalosti o Praze. 
Příprava návštěvy nebyla jednoduchá. 
Byli jsme dopředu informováni, jak 
se máme chovat, s kým si může císař 
podat ruku, s kým se pouze ukloní. 
řešili jsme, jestli při audienci může 
prezident stát, nebo musí klečet... 
Těch věcí bylo hodně. O to větší 
a milé překvapení bylo, když namísto 
očekávaného odtažitého císařské-
ho páru jsme se přivítali s milými, 
přátelskými a usměvavými lidmi.

Francouzský prezident Jacques Chirac předal Václavu Havlovi ocenění za práci,  
kterou vykonal pro rozšíření NATO a světový mír

Generální tajemník NATO Javier Solana 
a prezident USA Bill Clinton blahopřejí 
Václavu Havlovi k přijetí ČR do NATO

Ikonická fotografie audience kníračky Ďuly u anglické královny Alžběty II. Autoři výstavy v Galerii 1 – Tomáš Oliva a Alan Pajer (zprava)
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využít virtuální parkovací hodiny,“ popisu-
je Aleš Jedlička.

jak je to s parkovacím 
oprávněním?

získat parkovací oprávnění není dnes 
již vůbec náročné, když splňujete 
všechny podmínky. Tou základní je 
doložení trvalého bydliště, vlastnictví 
nemovitosti, podnikatelské činnosti 
v lokalitě apod. Je důležité dodat také 
potřebné dokumenty o vašem vozidle. 
„O oprávnění můžete žádat přímo 
u nás na úřadě. Ovšem i zde se nabízí 
možnost využití online žádosti na webu 
parkujvklidu.cz,“ říká Jedlička. Tato 
webová aplikace je skutečně univerzální 
nástroj pro každého motoristu v Praze.

Majitelé automobilů s registrační 
značkou začínající EL (vozidla s elektric-
kým či plug-in hybridním pohonem) mají 
nárok na neomezené parkování ve všech 
modrých i fialových zónách. 

Doposud jsme se nezmínili o drži-
telích průkazu zTP. Pro ně platí stejné 
podmínky jako pro ostatní. Pokud nejsou 
držiteli parkovacího oprávnění, musí 
se držet pravidel pro stání na modrých 
a fialových zónách. „To neznamená, že 
by se na zdravotně tělesně postižené 
nemyslelo. Téměř v každé ulici je pro ně 
vyhrazeno speciální stání. Většinou je 
zde doba pro parkování omezena na čtyři 
hodiny,“ vysvětluje Aleš Jedlička. O tom, 
kde se tato místa nacházejí, se můžete 
informovat na webových stránkách: 
www.mapapristupnosti.cz. zde najdete 

odbor dopravně správních agend:
Všechno, co potřebujete 
vědět o parkování

Tento odbor na úřadě městské části fun-
guje od roku 2018 v rámci přenesené pů-
sobnosti Magistrátu hlavního města Pra-
hy. řeší výhradně přestupky v oblasti zón 
placeného stání. Tím jsou myšleny tzv. 
modré a fialové zóny. Na začátek je tedy 
dobré si tyto zóny představit – pro koho 
jsou určeny a jaké jsou mezi nimi rozdíly. 

zóny placeného stání

Než začneme s popisem jednotlivých 
zón, je důležité vysvětlit, proč v Pra-
ze vůbec existují a proč je jejich role 
naprosto nezastupitelná. „Bez zón 
placeného stání se v žádné met-

ropoli dnes ji nemůžeme obejít. Je 
to nejúčinnější nástroj pro regulaci 
dopravy, a tedy i zachování potřeb-
né kvality života ve městě,“ popisuje 
vedoucí odboru Aleš Jedlička. 

začněme modrou zónou. „Modré 
zóny jsou označeny značkou IP12, kterou 
si lidé lépe mohou představit s velkým 
písmenem R, tedy reservé neboli vyhra-
zeno. Tato parkovací místa jsou primárně 
určena držitelům příslušných parkovacích 
oprávnění,“ vysvětluje vedoucí odboru. 
Lidé, kteří nejsou držiteli oprávnění, zde 
mohou stát maximálně tři minuty za pod-
mínky, že nebudou omezovat oprávněné 
uživatele. „Pro ty, co nevlastní parkovací 

oprávnění, je zde také možnost parko-
vat po dobu jedné hodiny za jeden den, 
pokud využijí službu virtuálních parkova-
cích hodin,“ doplňuje Jedlička. Virtuální 
parkovací hodiny naleznete na stránkách:  
www.parkujvklidu.cz. 

Fialové zóny nesoucí označení IP13c 
jsou také určeny zejména pro držitele 
parkovacího oprávnění. Oproti modrým 
zónám jsou však dostupnější i pro ostatní 
provozovatele aut, jedná se o takzvanou 
návštěvnickou zónu. „Zpravidla zde na-
jdete parkovací automaty, kde si můžete 
hotovostí či kartou zaplatit stání vozidla 
na potřebnou dobu, která může činit až 
čtyřiadvacet hodin. I zde lze samozřejmě 

Parkování je téma, které rezonuje v každém distriktu velkých měst. Praha 1  
samozřejmě není výjimkou. Právě proto v každé městské části hlavního města exis- 
tuje Odbor dopravně správních agend. O tom, jak fungují parkovací zóny, co je potře-
ba pro získání oprávnění k parkování vašeho vozidla nebo jak naložit s tím, když  
se ve vaší schránce objeví výzva k uhrazení určené částky za neoprávněné parkování,  
jsme hovořili s vedoucím Odboru dopravně správních agend Alešem Jedličkou.

podrobné informace o těchto místech 
včetně fotografie vyhrazeného stání.

Přestupky, přestupky  
a zase přestupky

Stát se to může asi každému. Člověk 
někdy zaparkuje v zóně, pro kterou 
nemá příslušné oprávnění a zapome-
ne uhradit nutný poplatek. To, že se to 
stává, by však v žádném případě neměl 
být nějaký společenský standard.

Čísla hovoří jasně: za rok 2021 
evidoval odbor téměř 130 000 
přestupků v oblasti parkování. Všechny 
tyto prohřešky řeší celkem jedenáct 
zaměstnanců, kteří na našem úřadě 
pracují. Referenti odboru odesílají výzvy 
k uhrazení určené částky provozovatelům 
vozidel. „Oznámení o přestupcích 
přicházejí od strážníků Městské police, 
což je však menšina. Ta větší část jde 
od automatizovaných technických 
prostředků, pod nimiž si každý může 
představit malá vozidla s kamerami, 
která projíždí naše ulice čtyřiadvacet 
hodin denně, sedm dní v týdnu,“ popisuje 
vedoucí Jedlička. Rozšiřování flotily 
těchto vozidel dokládají i statistiky 
v evidenci přestupků. V roce 2018 to 
bylo pouze 55 000. Další roky včetně 
již zmíněného loňského vždy překonaly 
hranici 120 000. 

Co tedy dělat, když vám ve schránce 
přistane výzva k uhrazení určené částky 
za neoprávněné parkování? Je snad 
zbytečné říkat, že uvedenou částku je 
nutné uhradit. „V tomto případě bych 

chtěl upozornit na lhůtu na uhrazení, 
která se novelou zákona 361/2000 Sb. 
od začátku letošního roku prodloužila 
z patnácti na třicet dní,“ říká Jedlička. 
Každý má tedy dostatek času na 
zaplacení. Částku lze uhradit fyzicky 
i převodem na účet. Pokud motorista 
lhůtu nedodrží, přechází případ do 
správního řízení. „V případech, kdy se 
jedná o malé množství přestupků, lze 
stále situaci vyřešit zrychleným řízením. 
Může však dojít ke kumulaci více 
prohřešků a zde je pak vydán příkaz,“ 
doplňuje vedoucí. V krajních situacích, 
kdy provozovatel ignoruje placení sankcí, 
může dojít k vymáhání a exekucím.

Vedoucí odboru a jeho kolegové 
všem motoristům doporučují využívat 
online platformy, které parkování 
Pražanům i návštěvníkům Prahy 
zjednodušují. I v případě přestupků 
se dnes již nemusí dostavit na úřad 
osobně. „Včasné zaplacení je základ 
a převod skrze internetové bankovnictví 
je jistota. Nutné je však pečlivě vyplnit 
veškeré náležité údaje včetně například 
variabilních symbolů nebo předčíslí. 
Stává se nám to bohužel často a platbu 
pokuty jen těžko můžeme zaevidovat,“ 
vzkazuje řidičům Aleš Jedlička. Pokud 
máte chytrý telefon s aplikací vaší 
banky, není nic jednoduššího než 
využití QR kódu, který obsahuje každá 
výzva. Správnost všech údajů pak bude 
zaručena. 

Text: Jan Petříš
Ilustrační foto: Jaroslav Tatek

Granty na opravu 
domovního fondu 
pomohou i letos!
Žádost je možné podat pouze na 
vnější opravy plášťů domů. Úspěšní 
žadatelé mohou obdržet až  
1 500 000 korun. K získání gran-
tu je potřeba uhradit 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 

Více informací: 
www.praha1.cz/kultura/galerie-1/.

Využijte 
společenské 
středisko k aktivitám
Městská část Praha 1 ve spolupráci 
se Sborem dobrovolných hasičů 
Praha 1, z. s. technicky koordinuje 
krátkodobé užívání společenského 
střediska VIA, Újezd 26, které lze 
využít pro konání schůzí, odborných 
přednášek, seminářů, výstav a jiných 
akcí. Upřednostňováni jsou občané 
Prahy 1, spolky a společenství vlast-
níků jednotek se sídlem v Praze 1. 
Kapacita prostoru je sto padesát 
osob. Vstup do společenského stře-
diska VIA není bezbariérový. 

Bližší informace naleznete na  
www.praha1.cz/kultura/spolecenske 
-stredisko-via/ nebo na tel. 773 971 
773. 

Výstava v Galerii 1 
Good Wood byla pro velký 
úspěch prodloužena!

Výstavu obrazů s motivem dřeva 
malíře Romana Franty můžete 
navštívit do 2. dubna. 

http://www.mapapristupnosti.cz/
http://www.parkujvklidu.cz/
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TOP 09 Praha 1

Na vašem názoru nám záleží, 
zapojte se! 

 
Vážení přátelé, v první řadě mi dovolte 
vám poděkovat za veliké množství zpráv, 
které jsme od vás obdrželi. Veškeré 
vaše podněty a nápady důkladně zpra-
cováváme a následně odpovíme. Rád 
bych přizval i naše další sousedy ke 
spolupráci. 

 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 
 
Nyní vám však dáme ,,ochutnávku“ toho, 
co vám budeme představovat. 
 
1) Aby se na jedničce ještě lépe bydlelo 
2) Aby se na jedničce ještě lépe žilo 
3) Aby bylo na jedničce bezpečno 
4) Aby byla na jedničce zábava a kultura 
5) Aby se na jedničce dobře učilo 
 
Nejen o výše zmíněných tématech vám 
budeme psát a představovat je. Naše 
výzva však nadále platí.  
 
Na vašem názoru nám záleží, zapojte se!

 
Giancarlo Lamberti, 
předseda TOP 09 Praha 1

hnutí aNO

Vypadá to, že epidemie ustoupila a cen-
trum Prahy by mohlo začít ožívat. To je 
určitě dobře, ale na druhé straně bychom 
neměli dopustit návrat k neduhům, kte-
ré provázely situaci před covidem.

Mám na mysli mimo jiné problémy, 
které způsobuje nedostatečná úprava 
podmínek pro poskytovaní sdíleného 
ubytování. Veškeré dosavadní pokusy 
byly logicky odsouzeny k neúspěchu. 
Jsem přesvědčen, že nemusíme vy-
mýšlet vlastní cestu. Stačí převzít to, co 

v jiných evropských městech zafungo-
valo. Máme nové složení Parlamentu, 
tak pojďme iniciovat přijetí zákona, 
který formou licence upraví podmínky 
pro tento způsob podnikání. Učiňme 
tento krok a pomůžeme tím občanům, 
kteří ještě nejen v centru Prahy zůstali 
bydlet.

Kdy jindy k tomu přistoupit než teď. 
Tak najděme odvahu a napříč politickým 
spektrem přesvědčme dostatečný počet 
poslanců o prospěšnosti tohoto zákona.

Ing. Karel Grabein Procházka

zelená pro jedničku

když strategicky plánuje 
trestně stíhaná radnice...

Naše radnice se pustila do strategického 
plánování a je to dobře. Nakonec to byla 
opozice, kdo dlouhodobě volal po vizi, 
kam se má městská část ubírat v příštích 
letech. A na popud pirátské kolegyně 
Jitky Nazarské uložilo zastupitelstvo 
na podzim úkol strategicky plánovat. 

Vytvořením strategického plánu byla 
pověřena najatá firma, která se s podpo-
rou radnice pustila do práce. Probíhají 
řízené rozhovory s občany, konají se sku-
pinová setkání a chystá se reprezentativ-
ní dotazníkové šetření. Potud dobré. Ale 
má to jeden háček: bude se výslednými 
strategiemi někdo řídit?

Na setkání s občany v druhém úno-
rovém týdnu, kde byl ústředním téma-
tem Petřín, se pochybnosti ozývaly dost 
hlasitě. „Stejně si udělají, co budou chtít,“ 
říkali místní lidé pochybovačně. zapojení 
do plánování budoucnosti Petřína jim 
totiž už dříve slíbilo i hlavní město, jenže 
po počátečních pokrocích aktivita utichla 
a rok se nic neděje. A to na důvěryhod-
nosti vedení města opravdu nedodá.

Ve stejné době jsme se z novin 
dozvěděli, že třicet lidí na Praze 1 bylo 
obžalováno za prodej obecních bytů pod 
cenou a brzy stanou před soudem. Mezi 
nimi i tři současní členové rady: Bureš, 
Špačková (oba ODS) a Votoček (TOP 
09). Nejde rozhodně o prkotinu, odhado-
vaná škoda dosahuje 32 milionů. Dotyční 

byli na zastupitelstvu opakovaně vyzváni 
k rezignaci. Ale odmítli.

Důvěřujete lidem obžalovaným ze 
zločinu? Necháte je vést vaši obec? Vě-
říte obžalovaným politikům, že hájí vaše 
zájmy? A že umí cokoli strategicky řídit?

Praha 1 byla vždy tak trochu dobro-
družství kriminalistiky. Ale s tím je potře-
ba skončit a včera bylo pozdě. Je potřeba 
už konečně zavřít dveře za mafiánskou 
minulostí a znovu navázat vztah s obča-
ny. Musí to být vztah, který je založený na 
vzájemné důvěře. 

Rozhodnout musíte vy, voliči a volič-
ky. Abychom skutečně mohli naplánovat, 
jak bude Praha 1 fungovat, a abychom 
úkoly podle plánu i uskutečnili.

Vaše zelená pro Jedničku

Praha 1 sobě

Obžaloba radních 
a zastupitelů Prahy 1

Po několika letech od podání trestního 
oznámení byla podána obžaloba k sou-
du na zhruba tři desítky osob ve věci 
nevýhodných prodejů obecních bytů na 
Praze 1 mezi lety 2010–2018, v jejichž 
důsledku vznikla městské části škoda 
přes 32 milionů korun. Nejedná se přitom 
jen o bývalého starostu Oldřicha Lomec-
kého (TOP 09). Mezi dalšími jsou z přeči-
nu porušení povinnosti při správě cizího 
majetku obviněni i někteří současní za-
stupitelé, například Filip Kračman (TOP 
09), radní Jan Votoček (TOP 09), Richard 
Bureš (ODS) či Eva Špačková (ODS). 

Politikům je podle vyjádření stát-
ního zastupitelství kladeno za vinu to, 
že „odsouhlasili vyhlášení výběrového 
řízení, ve kterém se bytové jednotky 
nabízely, a to bez znalosti jejich ceny 
obvyklé. Nestanovili také minimální 
prodejní cenu a bez jakékoli inzerce na 
běžně známých webech schválili i prodej 
bytových jednotek“. Již dříve server 
Seznam zprávy citoval z usnesení o za-
hájení trestního stíhání policie s tím, že 
„i laické veřejnosti je zřejmé, že obvyklé 
ceny některých bytových jednotek v do-
tčených lokalitách jsou vyšší než ceny, 

za které byly shora označené bytové 
jednotky prodány.“ 

A jaké jsou reakce radních na vzne-
sená obvinění? Podle vyjádření Richarda 
Bureše pro idnes.cz: „Každý ví, že se nic 
nestalo“. Na rozdíl od soudního znalce 
sám dobře ví, jakou cenu prodávané byty 
měly a nevýhodný prodej obhajuje. Hlavu 
si neláme zřejmě ani obviněný radní pro 
majetek Jan Votoček, který se ani tak 
nenechává odradit od plánu současné 
koalice prodávat byty vyvoleným nájem-
cům až s 80ti procentní slevou. Nezbývá 
než doufat, že se to do konce volebního 
období již nepodaří.

Tým PRAHA 1 SOBĚ
praha1@prahasobe.cz

ODs

koloběžky v ulicích 
lze řešit

Už několik let se potýkáme s nekontro-
lovatelnou záplavou koloběžek různých 
barev, které překážejí v ulicích a na 
chodnících. Provozovatelé částečně zne-
užívají současné zákony, které umožňují 
kolo nebo koloběžku odložit v podstatě 
kdekoli. Že nejde o soukromá kola, ale 
o tvrdý byznys, zákon rozlišit neumí.

Praha 1 je díky vysokému počtu 
turistů tímto fenoménem postižena 
zdaleka nejvíce, má ale malé možnosti, 
jak situaci sama řešit. Jako radní pro 
dopravu jsem podnikl několik kroků, 
kterými jsem chtěl nekontrolované 
fungování elektrokoloběžek omezit. 
Naše úklidová firma začala pohozené 
koloběžky odnášet, v tom nám ovšem 
zabránila policie. A stejně tak jsem do-
poručil kompetentním orgánům hlav-
ního města, aby při kontrole koloběžek 
byla důsledně dodržována všechna 
formální pravidla, která koloběžky 
nesplňují. Ani to bohužel nezabralo. 
V současnosti alespoň zavádíme na 
území Prahy 1 speciálně vyznačená 
parkovací stání, kam by koloběžky měly 
být odkládány.

Na obzoru se ale rýsuje nové řešení. 
Hradec Králové, který byl aktivnější 
a výkonnější než současný pražský 
magistrát, zavedl poplatek za parkování 
koloběžek. A ministerstvo nyní vyhlášku 
potvrdilo.

Praha 1 nyní bude po vedení 
magistrátu požadovat, aby stejnou 
vyhlášku schválila i Praha. Pokud naše 
návrhy uspějí, koloběžky se úplně ne-
zakážou, ale budou alespoň vyčleněny 
do již připravených zón v ulicích. A to 
není málo. získáme nástroj, jak zmizí 

z chodníků, kde překážejí kočárkům, 
invalidům i všem ostatním. Uděláme 
všechno pro to, aby se vyhláška stihla 
ještě do voleb. 

Richard Bureš

Pirátská strana

Vážení a milí sousedé,
v lednu jsme v souvislosti s letošními 
komunálními volbami oslovili zástup-
ce některých občanských sdružení 
působících na Praze 1. Nezávisle na 
jejich politických preferencích jsme od 
nich získali zpětnou vazbu s podněty, 
které nyní vyhodnocujeme a vybrané 
zahrneme mezi stěžejní body námi 
vytvářeného volebního programu. Ten 
bude, v duchu celopražského programu 
Pirátů, založen primárně a především 
na potřebách a vizích občanů, ná-
sledně i dalších subjektů působících 
a podnikajících na Praze 1. Cílem je 
nalézt shodu mezi našimi pirátskými 
hodnotami, které chceme prezentovat 
a vysvětlovat, a tím, co považuje za po-
třebné a důležité veřejnost na Praze 1. 

Všem těm, kteří nám zpětnou reakci 
poskytli, velice děkujeme. 

Vždy platilo a bude platit i do bu-
doucna, že v zastupitelstvu za Piráty za-
sednou lidé, kteří na Praze 1 plnohodnot-
ně bydlí a žijí. Považujeme však za velmi 
podnětné znát také názory a doporučení 
těch, kteří společně s námi život a místa 
na Praze 1 sdílí.

Od kohokoliv z vás uvítáme zpětnou 
vazbu či ochotu navázat s námi dialog, 
který můžeme do budoucna rozvíjet. Na-
sloucháme všem, kteří svou angažova-
ností chtějí pomoci Prahu 1 spravovat 
a rozvíjet.

S ohledem na nutnost včas uzavřít 
volební program budeme rádi, když nás 
kontaktujete co nejdříve. V případě, že se 
o komunální politiku zajímáte a chcete se 
v ní s námi realizovat, neváhejte se na nás 
také obrátit. 

Těšíme se na vás. 

S úctou
PhDr. Olga Sklenářová, 
předsedkyně, Piráti Praha 1
Mgr. David Bodeček, MBA, 
1. místopředseda
a lídr kandidátky 
pro komunální volby 2022, 
Piráti Praha 1

My, co tady žijeme

V současné době probíhá na území Pra-
hy 1 komunikační akce, ve které občané 
vyjadřují svůj názor, jak by měla vypadat, 
nebo chcete-li, jak by se měla rozvíjet 
Praha 1, a to až do roku 2035. Po celém 
území Prahy 1 je rozloženo deset míst 
setkání, na kterých mohou v okolí žijící 
obyvatelé vyslovit na danou část Prahy 1 
své názory. K tomu také slouží poměrně 
rozsáhlý dotazník, který mají účastníci 
možnost na místě vyplnit. Účelově se 
těchto setkání nezúčastňují členové 
vedení radnice. Důvod je jednoduchý. 
Sběr takto zaměřených podkladů má 
svá zavedená pravidla. Nejprve se získají 
podněty a po zpracování dojde k dalším 
setkáním, kde už bude možné jednat nad 
vygenerovanými tématy. Občané, kteří 
zde žijí, nebudou tedy o diskuzi se zá-
stupci vedení radnice určitě ochuzeni. 
zkušenost z proběhlých setkání ukazuje, 
jak důležitá je v takto vedených diskuzích 
věcnost a kultura mezilidské komunika-
ce. Samoúčelná agresivita může jistě 
uspokojovat ego takto „diskutujících“, 
ale k nalezení a popsání problémů, které 
nás zde tíží, to nijak neprospívá. Nechce-
me sahat do svědomí některých kolegů 
a kolegyň v našem zastupitelstvu, ale 
za nás, co o sobě oprávněně můžeme 
prohlásit: My, co tady žijeme, je celá akce 
potvrzením potřeb, které jsou nám zná-
my a s kterými se spolu se sousedy žijící 
v Praze 1 potýkáme. Bohužel ne vše 
máme na radnici Prahy 1 ve své moci, 
dokonce většina občany popsaných 
nešvarů se musí vyřešit na Mariánském 
náměstí, protože tam sídlí magistrát, 
anebo ve Sněmovní ulici, kde zase úřa-
dují a hlasují poslanci parlamentu. Jako 
příklad můžeme uvést legislativní úpravy 
chránící nás proti nešvarům krátkodo-
bého ubytování (Parlament), nebo to na 
území Prahy 1 nešťastné parkování. Tady 
by zase své slovo měl říct již zmíněný 
magistrát. Na závěr můžeme s plnou 
odpovědností prohlásit: Nevzdáme to. 
Nebojíme se diskuze na jakékoli téma. 
A vždy budeme stát na vaší, tedy i naší  
straně.

Michal Caban, 
Petr Hejma, 
Petr Burgr,  
kteří jsme byli zvoleni za: 
My, co tady žijeme, už proto, 
že tady společně s vámi 
skutečně žijeme.

(pozn.: Obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu. Příspěvky nevyjadřují 
stanovisko redakce a za jejich obsah ručí jednotlivá politická uskupení.)

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

mailto:giancarlo.lamberti@top09.cz
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Josip nebo, chcete-li, Jože Plečnik se 
narodil v roce 1872 v Lublani. Absolvoval 
vídeňskou Akademii výtvarných umění, kde 
studoval spolu s dalšími velikány rakousko-
-uherské architektury, jakými byli třeba Adolf 
Loos, Josef Hoffman či Jan Kotěra. Dveře 
do mnoha evropských měst se mu otevře-
ly hned na počátku dvacátého století po 
realizaci zacherlova paláce ve Vídni, který 
bývá často označován za jednu prvních 
moderních staveb Evropy. Do Prahy se 
dostává v roce 1911 na pozvání Jana Kotěry, 
aby zde vyučoval na Uměleckoprůmyslové 
škole, kde posléze působil až do začátku 
dvacátých let. Na konci roku 1920 se vrátil 
do rodné Lublaně, kde byl jmenován profe-
sorem na nově založené univerzitě. Velmi 
záhy však jeho kroky vedly nazpět do Prahy. 

komu Plečnik ve skutečnosti vděčil za 
pozici hradního architekta. Tím se totiž 
měl původně stát Plečnikův spolužák Jan 
Kotěra. Jeho návrhy však dceři prezidenta 
připadaly příliš módní. Naopak Plečnikovy 
návrhy Alici okouzlily. Josip byl následně 
pověřen také úpravou bytu prezidenta 
a doplněním interiérů Pražského hradu. 
Pracovní vztah mezi Jože Plečnikem 
a Alicí Masarykovou posléze přerostl ve 
vztah přátelský a podle některých autorů 
dokonce na čas ve vztah milostný. 

Brzy začal pracovat na rekonstrukci  
I. a III. nádvoří Pražského hradu. zde po-
dle jeho návrhů vznikla například moderní 
kašna pro původní sochu svatého Jiří, 
měděná koule s tryskami pro Orlí kašnu 
či baldachýn Býčího schodiště. Jeho 
bezpochyby nejvýznamnějším prvkem je 
tzv. Mrakotínský monolit, vysoký čtyřboký 
jehlan, který byl odhalen v roce 1928 při 
příležitosti desátého výročí vzniku samo-
statného Československa. I když Plečnik 

pracoval na úpravách Pražského hradu 
přes deset let v kuse, za svou práci odmí-
tal přijmout finanční odměnu a většinu 
času pracoval na dálku z rodné Lublaně, 
kde jej vytěžovaly profesorské povinnosti. 

Hrad však není jediné místo, kde 
v naší městské části nalezneme Plečnikův 
otisk. Ještě před svojí epochou na Praž-
ském hradě, v dobách, kdy vyučoval na 
pražské Uměleckoprůmyslové škole, totiž 
spolu s Ladislavem Skřivánkem spolupra-
coval na návrhu domu, který dnes stojí na 
rohu Žatecké a Platnéřské ulice. 

Plečnikovo působení v Českoslovens- 
ku víceméně skončilo s nástupem finanční 
krize ve třicátých letech. Do té doby se 
však stihl zapsat do vzhledu Prahy tak, 
jako jen hrstka architektů před ním. Spolek 
Mánes jej prohlásil nejvýznamnějším 
slovanským architektem své doby. Jeho 
citlivých zásahů si vážil nejen prezident 
Masaryk, ale také Václav Havel, který ne-
chal v roce 1996 dokončit špičku Mrako-
tínského monolitu na třetím nádvoří. 

Text: Michal Tománek Foto: Jaroslav Tatek

Letos v lednu jsme si připomněli hned dvě výročí spjatá s jedním z velikánů 
moderní slovanské architektury Josipem Plečnikem. Uplynulo totiž 150 let 
od jeho narození a zároveň 65 let od jeho úmrtí. Tento slovinský stavitel 
moderních kostelů a velký oblíbenec prezidenta Masaryka proměnil tvář 
celé řady evropských metropolí. Pojďme si připomenout, kdo vlastně tento 
rodák z Lublaně byl a kde v Praze zanechal svoji stopu.

architekt Josip Plečnik 
se nesmazatelně 
zapsal do vzhledu Prahy

Plečnik byl tehdy doporučen prezi-
dentu Masarykovi na realizaci projektu 
Jižních zahrad Pražského hradu. S Masa-
rykem se záhy velice sblížili. Jeho citlivé 
a elegantní úpravy, které reflektovaly ráz 
okolního prostředí, odemkly rodákovi 
z Lublaně dveře k dalším zakázkám pro 
Pražský hrad. Brzy nato se Plečnik stal 
na Masarykův pokyn oficiálním hradním 
architektem. Práce na univerzitě v rodné 
Lublani si však vyžadovala jeho přítom-
nost, a tak většinu návrhů pro sídlo čes-
kého prezidenta připravoval ve Slovinsku 
a dozorem nad jejich bezchybnou reali-
zací pověřil svého žáka Ottu Rothmayera. 
Přesto i nadále Prahu často navštěvoval 
a jeho otisk zde je dodnes velmi patrný. 
Plečnikův rukopis nalezneme třeba v praž-

ské oboře Hvězda či v prezidentském 
zámku v Lánech. Ovšem bezpochyby 
nejmajestátnějším dílem je kostel Nej-
světějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího 
z Poděbrad na pražských Vinohradech. 

Silný odkaz nicméně zanechal také 
v naší městské části. Nejvýraznější Plečni-
kovu stopu nalezneme na Pražském hradě. 
Málokdo totiž ovlivnil jeho současnou 
podobu tolik, jako právě rodák z Lublaně. 
Na doporučení Spolku výtvarných umělců 
Mánes začal zkraje dvacátých let pracovat 
na projektu úprav Jižních zahrad. Dodnes 
můžeme spatřit jeho rukopis v Rajské za-
hradě, kam Plečnik umístil zdvojený portál 
se schodištěm, kterým se do zahrady vstu-
puje od západu z podesty nad zámeckými 
schody. Rovněž sem instaloval dominantní 
prvek zahrady – monumentální kamennou 
mísu vyvstávající zprostředka travnaté 
plochy a velkou syenitovou vázu. Na severní 
straně Jeleního příkopu v místech, kde kdy-
si rostla vinná réva a kde rád sedával Tomáš 
Garrigue Masaryk, vznikla podle Plečnikova 
návrhu ikonická půlkruhová vyhlídka s na-
prosto dechberoucím výhledem na Prahu, 
která dnes nese architektovo jméno. 

Jeho dalšími výtvory jsou tzv. Malý 
belvedér a v místech, kam dopadli místo-
držící Slavata a Martinic, památník druhé 
defenestrace (také nazývaný jako obelisk 
Viléma Slavaty) v zahradě Na Valech.

Architekt se velice záhy sblížil s pre-
zidentem Masarykem a jeho dcerou Alicí, 
která po smrti své matky vedla prezident-
skou domácnost a s Plečnikem pracova- 
la na dalších úpravách Hradu a zahrad. 
A byla to možná právě Alice Masaryková, 

Návrat důstojnosti

Díky těmto krokům se z nechvalně zná- 
mého „Sherwoodu“ opět staly Vrchlic-
kého sady – důstojná vstupní brána 
do hlavního města. To se povedlo díky 
systémovému postupu městské části 
a Centra sociálních služeb Praha ve 
spolupráci s Policií ČR, Městskou poli-
cií, ale také Českým drahami, Správou 
železnic, Dopravním podnikem, CDV 
službami, Technickou správou komu-
nikací či Technologií hlavního města 
Prahy. zapomenout nesmíme na orga-
nizace Naděje, Progressive, DROP-IN, 

Sananim nebo spolek Filantropie – 
jejich koordinace a zefektivnění služeb 
vedly k významné redukci všech nega-
tivních aspektů tohoto místa. řešení 
drogové problematiky pak jednoznačně 
pomohl vznik 11. oddělení obecné kri-
minality Policie ČR. Díky zaměstnávání 
sociálně znevýhodněných osob v úkli-
du se podařilo již několik osob navrátit 
do důstojného života. Snížil se zároveň 
počet lidí, kteří mají Vrchlického sady 
za své útočiště a kteří tam bez respek-
tování zavedených pravidel trávili prak-
ticky veškerou dobu. Před několika lety 
to bylo v letních měsících i ke dvěma 
stům osob. V současné době se jejich 
počet snížil jen k pár desítkám lidí. 

Jaká tedy bude budoucnost  
Vrchlického sadů po převedení této 
lokality pod správu hlavního města? 
„V první řadě děkuji našemu týmu,  
který se úspěšně zhostil náročné prá-
ce, která nikdy nekončí. I díky tomu, že 
tam naši lidé budou nadále působit, 
věřím, že se to dobré podaří zachovat,“ 
okomentoval změnu starosta Prahy 1  
Petr Hejma. 

Více na: 
www.praha1.cz/
vrchlickeho-sady-drive-a-dnes/

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Praha 1 předá...
(Dokončení ze str. 10)

Plečnikova vyhlídka na severní straně Jeleního příkopu, 
kde rád sedával Tomáš Garrigue Masaryk

Býčí schodiště

Kruhové schodiště v zahradě Na Baště
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Je chladný lednový pátek, 
teplota se pohybuje kolem 
tří stupňů. Na rohu ulic Bar-
tolomějská a Na Perštýně se 
přesto schází asi třicetičlen-
né společenství těch, kteří 
na dvě hodiny rádi vymění 
křeslo ve vytopeném pokoji 
za zajímavá zákoutí Prahy 1. 
Další z vlastivědných vy-
cházek v režii Prague City 
Tourism, tentokrát po staro-
městských dvorcích, právě 
začíná.

Dnes ji vede zkušená průvodkyně Marcela 
Smrčinová. Než skupina vyrazí, upozorní 
ji na dva zajímavé domy přímo na náro-
ží. Jedním je pozdně kubistická budova 
z roku 1922 od Aloise Dryáka, druhou pak 
barokní dům přes ulici. Pamětní deska 
na jeho fasádě upomíná na pražské-
ho starostu, doktora Jana Podlipného, 
zaníceného podporovatele myšlenky 
„velké Prahy“. Právě za jeho vedení byla 
k metropoli připojena například Libeň.

Poté už vcházíme do Bartolomějské. 
Starší ročníky se trochu ošijí; za normali-
zace tu sídlila Státní bezpečnost a ulice 
tím zůstává stále lehce zatížena. S policií 
ovšem byla spojena už mnohem dříve. 
Legendární čtyřka čili Čtvrté oddělení 
Policejního ředitelství Praha sídlilo právě 
tady. Radu Vacátka už v objektu číslo 4 
samozřejmě nepotkáme, dvorek však 
skrývá jednu ze dvou dochovaných věží 
staroměstského opevnění.

zpět se hrozen účastníků vrací kolem 
kostela svatého Bartoloměje. Parcela, 
kterou na něj Kilián Ignác Dientzenhofer 
dostal, byla tak nešikovná, že největší 

Staroměstské dvorky:

Pražská zákoutí, 
která byste měli vidět

mistrovství bylo ho tam vmáčknout. 
Nástropní freska od Vavřince Reinera, 
kde nebohého Bartoloměje zaživa stahují 
z kůže, je naštěstí dostatečně poškoze-
ná. Mimo studentů medicíny těsně před 
zkouškou z anatomie totiž její naturalistic-
kou věrnost málokdo ocení.

Kostel i sousední penzion spravuje 
řád Šedých sester svatého Františka, 
celá oblast ovšem dřív patřila do areálu 
jezuitského konviktu. Do blízké Konviktské 
ulice projdeme přes další dvorek jednoho 
z domů. Místo pamatuje takzvaný Nebes-
ký Jeruzalém, dům, kde reformní kazatel 
Milíč z Kroměříže poskytoval útočiště 
kajícím se prostitutkám.

V Konviktské navštívíme dvůr Doprav-
ní fakulty ČVUT, odkud lze spatřit zdob-
nější stranu kostela svatého Bartoloměje, 
a pak už nás čeká dvorek domu U Ampen-
zónů. Malebné pavláčky, jedny z prvních, 
které měly v Praze litinové zábradlí, jako 
by v přicházejícím soumraku vystupovaly 
z obrazů Jakuba Schikanedera. V ulici Ka-
roliny Světlé se krátce zastavíme před no-
vorenesančním domem U Vratislavů, než 

se přesuneme na dvorek hotelu Leonardo. 
Dnes se tu popíjí káva a koňak, v devate-
náctém století tu ale stál pavlačový dům 
plný křiku domovnic a kolovrátkařů.

Pod zádumčivým pohledem busty 
Karoliny Světlé na jejím rodném domě 
přejdeme na pitoreskní Boršov. Na zdejší 
dvorky můžeme ale nahlédnout jen 
zvenčí. Plně přístupná je naopak posled-
ní zastávka naší cesty – dvůr pivovaru 
a vinopalny u Halánků, kde dnes sídlí 
Náprstkovo muzeum. Nad jeho klidem 
bdí zakladatel Vojta Náprstek, jehož urna 
v muzeu spočívá. Jeho popel byl, jak zná-
mo, jedním z prvních v Praze.

Na pražské dvorky si mezitím lehl 
tmavomodrý večer. Skupina se rozchází, 
její členové se navzájem zvou na další 
vycházku. Přidáte se?

Veškeré informace o nabídce aktu-
álních vycházek naleznete na e-shopu 
prague.eu nebo nás kontaktujte na  
vlastiveda@prague.eu. 

Text: Prague City Tourism
Foto: Prague City Tourism

Provozovna MarLen v ulici Karolíny  
Světlé 9 je z ulice nenápadná, ale po 
vstupu užasnete. Nevelký obchod  
je po strop naplněný textilní metráží všeho 
druhu, materiálů a barevných kombinací. 

Připadáte si jako v pohádce a nevíte, kam se dřív podívat. 
Usměvavá majitelka Martina Bílková svojí prací doslova žije. 
Když začne popisovat výrobu a vše, co s ní souvisí, je 
k nezastavení: 

„Se sestrou Lenkou jsme v roce 1993 začaly vyrábět 
originální pletací příze pod značkou MarLen. V roce 2003 jsme 
založily MarLen s. r. o. Od té doby nabízíme unikátní látky, které 
vznikají ve vlastní tkalcovně, vyrábíme na zakázku textilie pro 
film a divadelní produkce a dovedeme vyrobit látky podle přání,“ 
říká Martina Bílková. Vybavují interiéry a spolupracují s archi-
tekty. Díky dokonalé znalosti materiálů rády každému poradí. 
Sortiment doplňují galanterním zbožím. Mají širokou nabídku 
originálních knoflíků a pletacích přízí. „Práce je naším koníčkem 
a těší mě, že mám možnost prostřednictvím vašeho časopisu 
našim zákazníkům a spolupracovníkům poděkovat,“ dodává 
Martina Bílková. 

nejen originální látky, 
které jinde nenajdete

oraději kafe, nebo hrnky?

zde se totiž usadila silná dvojice, otec a syn Boháčovi, kteří s po-
dobným konceptem začali již v obci Slavonice a přenesli ho do 
jedinečného prostoru na Malé Straně. Svoji relaxaci v domě plném 
historie můžete zahájit v keramické dílně, kde si vytvoříte vlastní 
dílo, tedy hrnek, do kterého vám po vypálení při příští návštěvě 
připraví výbornou kávu. Ale u kávy to rozhodně nekončí. V nabíd-
ce najdete samozřejmě rozmanité nápoje, snídaňové a obědové 
menu, dobroty pro děti, ale i nabídku pro psy a další mazlíčky. Není 
vyloučeno, že při zdejším posezení v prostoru s neuvěřitelným 
geniem loci vás políbí múza a stejně jako mnozí jiní před vámi zde 
u stolu vytvoříte třeba nějakou nezapomenutelnou báseň či povíd-
ku. Přímo v tomto domě totiž bydlel Jan Neruda, jehož rodina zde 
měla hokynářství a autor zde napsal povídku Týden v tichém domě, 
která pojednává o zahradě, do níž můžete z kavárny nahlédnout. 

Takže neváhejte a přijďte nasát vzácnou atmosféru tohoto 
místa upraveného do moderní a příjemné kavárny. 

Text: Martin Bačkovský Foto: Jaroslav Tatek

Odpověď většiny z nás bude asi znít, že nejraději kafe do krásného hrnku.  
A přesně pro ty z vás, kteří by takto odpověděli, máme pozvánku do netradiční  
kavárny Kafe & Hrnky v Nerudově ulici 25. 

Otevírací doba: pondělí–pátek 10:00–18:00 hodin

Text: Dáša Koníčková
Foto: Jaroslav Tatek



2928              

V

BřEzEN 2022  hisTORiE PRahy 1hisTORiE PRahy 1 PRAHA 1

Anton Morosz vystoupil z vlaku na praž-
ském nádraží císaře Františka Josefa I. 
v polovině ledna 1899 a ubytoval se 
v luxusním hotelu Monopol hned naproti 
nádražní budově, v dnešní Opletalově uli-
ci. O pár dní později se přesunul do hotelu 
U Císaře rakouského na Poříčí a znovu si 
vyžádal ten nejlepší pokoj s výhledem do 
ulice. Mnoho nocí však v hotelu netrávil. 

Navštěvoval restaurace a noční 
podniky po celé Praze, divadla, kabarety 
i veřejné domy. „Všude počínal si velmi 
výstředně a peníze v pravém slova smyslu 
rozhazoval,“ popsaly jeho chování Národ-
ní listy. Obvykle přitom vystupoval v uni-
formě plukovníka americké armády a jeho 

aféra 
doktora Morosze

Ten hovořil dokonale anglicky, fran-
couzsky, polsky, rusky a německy a už po 
několika dnech se přizpůsoboval také češ-
tině. Kde nestačila slova, nahradil je šarm. 
Jen naslouchat jeho vyprávění bylo něco 
úžasného: Dr. Morosz se narodil v carském 
Polsku a vystudoval lékařství v Petrohradě. 
Jeho otce (pražská smetánka se nemohla 
shodnout, zda šlo o polského hraběte nebo 
ruského generála, eventuálně obojí) nechal 
car ze žárlivosti pro jeho bohatství popravit. 
Sám Dr. Morosz vystupoval proti zpáteč-
nickému samoděržaví, když se účastnil 
spiknutí nihilistů. Poté uprchl (jak jinak – za 
dramatických okolností a na poslední chví-
li) před carskou policií do Ameriky. Vstoupil 
do armády a účastnil se americko-španěl-
ské války o Kubu. Tady byl také postřelen 
do nohy, když během vylodění u města 
Santiago zachraňoval raněné vojáky.

Ženy z lepší pražské společnosti 
omdlévaly. Muži si pokládali za čest s tak 
zajímavým a oslnivým mužem byť jen na 
chvíli hovořit. 

král plesu 

Vrcholem pražského působení šarmantní-
ho cizince se stal v pondělí 13. února 1899 
ples sólistů Národního divadla na Žofíně. 
Anton Morosz na něj dorazil v doprovodu 
důstojníků a předních mužů pražské spo-
lečnosti v doslova fantastickém obleku, 
který vydával za polský národní kroj.
Jenže svět je malý.

Pražským úřadům, které s podezře-
ním sledovaly výstřední chování zámoř-
ského důstojníka, se přihlásil původem 

polský lékař MUDr. Silminowicz, jenž žil 
dlouhé roky v americkém Chicagu a údaj-
ného plukovníka Morosze odtud znal jako 
nuzného dobrodruha jménem Lawczyn-
ski, který přinejmenším dvakrát spáchal 
demonstrativní sebevraždu, aby si opatřil 
peníze soucitných lidí. 

Svědectví polského lékaře způsobilo 
v pražské společnosti šok. Slavná herečka 
ihned žádala nazpět své fotografie a kom-
promitovaná honorace z divadel, nočních 
podniků i žofínského plesu dávala od fa-
lešného lékaře ruce pryč. Že se stala obětí 
podvodu, se navíc záhy potvrdilo.

Pravé jméno podvodníka

Údajného Morosze navštívil v cele Bez-
pečnostního oddělení pražské policie Na 
Františku americký konzul Donelmann, 
jenž po delší rozmluvě „v jazyce anglic-
kém“ podle Národních listů prohlásil, 
že považuje takřka za vyloučené, aby 
údajný Morosz byl kdykoli v minulosti 
příslušníkem armády Spojených států. 
„Tak například k určitému datu tvrdil, že 
ve válce odnášel raněné, kdežto konsul 
dokázal, že toho dne válka vůbec nebyla.“ 

Jak je to s jeho medicínskými 
znalostmi, měl prověřit policejní lékař Dr. 
Pečírka. „Když však domnělý lékař Morosz 
nevěděl ani to, jaké jsou předměty při 
zkoušce na petrohradské universitě při 
prvním rigorosu, kde přitom, jak tvrdil, 
získal doktorát lékařství, a když dále 
policejního odborníka ubezpečoval, že 
používá při porodnictví zvláštní… prostře-
dek elektrický a také opium, prohlásil Dr. 
Pečírka, že vědomosti cizince v oboru me-
dicíny nenasvědčují, že by jej bylo možné 
považovat za lékaře.“

V tu chvíli neznámý cizinec rezigno-
val a přiznal, že se ve skutečnosti jmenuje 
Theofil Florian Lawczynski-Tyszkowski, 
narodil se 31. září 1865 ve Varšavě a je 
dokonce ženatý – jeho žena Anna rozená 
Gerzabkova žije v San Francisku. Dokla-
dy na jméno Morosz koupil před lety od 
neznámého muže v Berlíně.

Kompromitovaná pražská společ-
nost, do jejíchž řad se dobrodruh tak 
snadno vetřel, když ji alespoň na pár chvil 
dodal zdání skutečné světovosti, požado-
vala přísné lumpovo potrestání. Jenže za 
co ho vlastně soudit? 

kdepak na sibiř

Nakonec se z toho vyklubalo obvinění pro 
přestupek udání falešného jména, pod 
nímž se Morosz-Lawczynski zapsal do ho-

telové knihy cizinců, neoprávněné přisvoje-
ní šlechtického predikátu a přestupek proti 
zbrojnímu patentu, jehož se dotyčný do-
pustil tím, že nosil u pasu zahnutou šavli.

Vyšlo také najevo, že fantastický 
úbor, který Morosz-Lawczynski prohla-
šoval za polský národní kroj a jímž tolik 
ohromoval pražskou společnost, zakou-
pil před časem za 59 marek v prodejně 
maškarních oděvů v Kolíně nad Rýnem. 
Původní argument obhájce, že šavle 
je nedílnou součástí národního kroje, 
„a zbrojní patent dovoluje u nás cizincům 
výslovně, že smějí při svém vystupování 
používati zbraní, jež se k národnímu kroji 
hodí“, tak přišel vniveč.

V tom příběhu je něco z Vančurova románu Konec 
starých časů i Gogolova Revizora. Stačilo, aby 
počátkem roku 1899 dorazil do Prahy plukovní 
lékař americké armády, navíc hrabě a hrdina raněný 
v boji, a pražská smetánka byla u vytržení. Zvlášť 
když se šarmantní cizinec jménem Anton Morosz 
– coby polský rodák – pohyboval po Praze v dosud 
nevídaném kroji s šavlí u pasu.

pověst coby neobyčejně kavalírského 
a charismatického světáka letěla Prahou. 
„Upoutal především pány, kteří mu z velké 
části skoro slepě důvěřovali a tímto způ-
sobem dobrodruh vetřel se i do dámské 
společnosti,“ líčily dál noviny.

V loži (viz TajENku švédské křížov-
ky na str. 37), dnes Hudebním divadle Kar-
lín, se seznámil s přední českou herečkou, 
která pro něj uspořádala soukromý večírek. 
Věnovala mu také tři podepsané fotogra-
fie, určené prý pro Helenu Modrzejewskou, 
zvanou Modjeska, nejslavnější polskou 
herečku tehdejší doby, která žila v Americe 
a byla jednou z nejbližších přítelkyň lékaře, 
hraběte a plukovníka Antona Morosze.

Morosz-Lawczynski prohlásil, že 
se v Praze zastavil cestou ze Švýcarska 
do Hamburku, odkud chtěl odjet lodí do 
své nové vlasti – Spojených států. Prahu 
se přitom chytal opustit hned po plese 
sólistů Národního divadla, ovšem zdejší 
společnost jej natolik velebila a přemlou-
vala, že neodolal a ještě pár dní zůstal.

Co ale bylo zajímavé, Morosz-La-
wczynski i nadále tvrdil, že vystudoval 
v Petrohradě medicínu, avšak lékařský 
diplom mu byl v Německu odcizen. „Proč 
jste si po ztrátě původních listin nezao-
patřil z Petrohradu duplikát?“ zajímal se 
předseda soudu. 

Morosz-Lawcyznski měl při ruce 
pohotovou odpověď: „Když jsem dopsal 
ruským úřadům, ba i samému carovi, 
aby mně duplikát byl vydán, dostal jsem 
odpověď, abych si pro něj osobně přijel. 
A tu každý uhodne, co to mělo znamenat. 
Pěkně děkuji za takové pozvání, ale pobyt 
na jihu je mi mnohem milejším, nežli 
vyhlídka na pouť do Sibiře.“

Dr. Morosz, ve skutečnosti Theofil 
Florian Lawczynski-Tyszkowski, byl na-
konec k velkému zklamání lepší pražské 
společnosti odsouzen k pouhým čtyřia-
dvaceti hodinám vězení, jež si odpykal 
pod radniční věží na Karlově náměstí. 
zároveň byl vydán do Švýcarska, kde, jak 
zjistila pražská policie, byl stíhán pro zpro-
nevěru přinejmenším 3500 franků, které 
vylákal na slečně Schwarzové z Bernu, 
když jí podvodně slíbil manželství. 

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

Slavná polská herečka Helena Modrzejewska zvaná Modjeska byla jednou z nejbližších 
přítelkyň Antona Morosze

Car, který chtěl Morosze poslat na Sibiř
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Před sto lety, roku 1912, 
byla dokončena první  
pražská kubistická stavba  
– Dům U Černé Matky Boží 
v Celetné ulici. Národní listy 
dne 1. září 1912 referovaly: 
„Velkoměstský rozvoj Prahy, 
v poslední době mílovými 
kroky jdoucí rázně vpřed,  
vrcholí ve skvělém obchod-
ním domě, který z moderní-
ho staviva – betonu –  
vyrostl na místě staroby- 
lého domu U Černé Matky  
Boží.“

Pražská 
kubistická 
architektura 
na poštovních 
známkách

Rytecká rozkresba Václava Fajta

BřEzEN 2022 POŠTOVNí MuzEuM

původně nebyl realizován. Dnes je v něm 
mimo jiné umístěna expozice českého 
kubismu Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze. Na známce z roku 2011, již navrhl 
malíř a grafik Jan Kavan a vyryl grafik 
a rytec Václav Fajt, je vyobrazen vstup-
ní portál domu a barokní soška Černé 
Matky Boží na nárožní fasádě domu.

Na známky se dostal také činžov-
ní dům v Neklanově ulici na Vyšehradě, 
takzvaný Hodkův činžovní dům, z let 
1913–1914. Průčelí tohoto pětipatrového 
domu, který byl postaven podle návrhů ar-
chitekta Josefa Chochola, nakreslil v roce 
1994 pro známku malíř zdeněk ziegler. 
Výtvarník Jan Solpera se nechal inspirovat 
týmž domem a na známce z roku 1997 za-
chytil detail typických kubisticky lomených 
forem okna. 

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

Na začátku roku hostila publicistka a spi-
sovatelka Lucie Šilhová pianistu Ivo Ka-
hánka a historika stolování Milana Svobo-
du. V únoru přijal pozvání fotograf zdeněk 
Lhoták, držitel 2. ceny World Press Photo 
1986 a autor ikonických fotografií zablá-
cených vojáků z Československé spartaki-
ády. V roce 2020 získal ocenění Osobnost 
České fotografie. Večer byl ozvláštněn 
výstavou jeho fotografií z Nepálu a malým 
workshopem na téma, jak udělat dobrou 
fotku s mobilním telefonem. 14. března se 
hosté mohou těšit na výkonného ředitele 
ČT Art Tomáše Motla, bývalého šéfdra-
maturga televizní společnosti Febio, 
kde pod jeho vedením vznikly například 
cykly GEN nebo Cestománie. 8. června 
přijde spisovatelka Alena Mornštajnová. 

Salónek navazuje na duch prvore-
publikových setkávání. Hostitelka v prv-
ních čtyřiceti minutách osobnost před-

staví a vyzpovídá, poté se budou moci do 
rozhovoru zapojit i přítomní diváci. „Nejde 
o talkshow, kdy diváci sedí odděleně od 
hostů, naopak. Všichni společně na chvíli 
zabydlí jeden příjemný kavárenský pro-
stor,“ popisuje Lucie Šilhová zamýšlený 
koncept setkávání s tím, že se ho společ-
ně s hosty snaží pokaždé oživit nevšed-
ním zážitkem. „Klavírista Ivo Kahánek si 
přinesl vlastní skládací nástroj a kromě 
jiného předvedl, jak si muzikant při kon-
certu poradí s takzvaným oknem. A Milan 
Svoboda zase připravil a osobně serví-
roval sorbet podle receptu z viktoriánské 
Anglie,“ přibližuje neobvyklou atmosféru 
Lucie Šilhová.

Také samotný interiér Art & Event 
Gallery v Černé labuti, kde budou Salón-
ky pravidelně probíhat, stojí za pozor-
nost. Je dílem architektky Evy Jiřičné, 
která propojila galerii s kavárnou i střešní 

S věhlasným pianistou 
na kávě v Černé labuti

terasou v jeden společenský prostor 
s výhledem na centrum Prahy. Právě 
sem bude Lucie Šilhová v rámci svého 
Salónku zvát osobnosti českého kultur-
ního a společenského života. Vstupenka 
na Salónek Lucie Šilhové stojí 350 korun 
a je k dostání v síti GoOut.

hostitelka salónku  
– publicistka a spisovatelka  
lucie Šilhová

Dlouhá léta pracovala v prestižních life-
stylových titulech. Její oblíbenou novinář-
skou disciplínou jsou rozhovory s lidmi. 
zpovídala například výtvarnici Mílu Fürs-
tovou, jejíž díla si oblíbila britská královna, 
pěvkyně Soňu Červenou, Magdalenu 
Koženou a Dagmar Peckovou, psychiatra 
Radkina Honzáka, neslyšící překladatelku 
hudby do znakové řeči Marii Basovníko-
vou či olympijskou vítězku Ester Ledec-
kou. Pro česko-německý N&N magazín, 
který Salónek zaštiťuje, vedla rozhovor 
s ředitelem České Filharmonie Davidem 
Marečkem. Napsala čtyři knížky – odbor-
ně naučnou publikaci Matkou ve vyšším 
věku, bestseller Beru to na sebe a volně 
navazující Svedu to na tebe a knižní roz-
hovor s doktorkou Kateřinou Cajthamlo-
vou zázraky jsou logické, jenž nakladatel-
ství Vyšehrad řadí rovněž mezi bestsellery. 
Je autorkou fejetonů, které pod názvem 
Očima padesátky vycházejí každé pondělí 
na serveru www.prozeny.cz. Soubor těch-
to fejetonů vyjde v dubnu letošního roku 
pod názvem Hřích mám pořád v záloze. 

Text: (red)
Foto: Archiv Lucie Šilhové

V duchu hodnot první republiky odstartoval v pražském domě Černá labuť nový 
projekt Salónek Lucie Šilhové. Myšlenka se zrodila v době restriktivních opatření, kdy 
nebylo možné se scházet. Těšte se na setkání a kultivované rozhovory se zajímavými 
osobnostmi v noblesním prostředí Art & Event Gallery. Publicistka a spisovatelka 
Lucie Šilhová během setkání konverzuje s hosty, kteří ve své profesi dokázali uspět 
na světové úrovni, a přitom zůstali skromní a pokorní. Otázky může v příjemné 
kavárenské atmosféře osobnostem klást i publikum.

Dům U Černé Matky Boží je vrcholné dílo 
české kubistické architektury. Vystavěn 
byl v letech 1911–1912 podle návrhu 
architekta Josefa Gočára. Stojí na Starém 
Městě mezi Celetnou ulicí a Ovocným 
trhem. Název pochází od barokní sošky, 
která je umístěna na jeho průčelí. Dům 
byl původně postaven jako obchodní 
palác, v suterénu byla vinárna, v prvním 
patře kavárna a ve druhém obchody 
s textilem. Třetí patro bylo určeno pro 
kanceláře a čtvrté pro byty. Kubisticky byl 
zařízen i interiér včetně nábytku a ostat-
ních detailů. Původní kavárna zanikla už 
ve dvacátých letech dvacátého století 
a na jejím místě vznikly kanceláře. Tento 
trend pokračoval i později a byl završen 
v padesátých letech, kdy se už celý dům 
využíval jen jako kancelářská budova. Na 
začátku devadesátých let byl dům zre-
konstruován, byly odstraněny staré nátěry 
a byla dostavěna i část prosklené střechy 
v souladu s Gočárovým návrhem, který 

Výtvarný návrh Jana Kavana ke známce Kubistická 
architektura (Dům u Černé Matky Boží)

Lucie Šilhová s hostem Salónku, pianistou Ivo Kahánkem
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lukáš urbánek a kol.
Český, česká, české
(Kniha zlín)

České, moravské i slez-
ské – všechno je tu hezké! 
znáte naše symboly? Co 
se za nimi skrývá a jaký 
je jejich příběh? Víte, jak 
vypadaly původní návrhy 
naší vlajky? Tušíte, jak se 
objevilo na prezidentské 
standartě heslo Pravda 
vítězí? A proč je na na-
šem znaku orlice, a ne 
orel? Smí se státní vlajka 
sušit na šňůře? Pestrá 
knížka pro malé vlastence 

provede s nadhledem děti i jejich rodiče světem 
národních symbolů i národních dějin. Nabyté zna-
losti si můžete ověřit v zábavných minikvízech.

Vratislav Maňák
smrt staré Maši
(Host)

Optikou vyprávění, která 
lidstvo provázejí odne-
paměti, nahlíží úspěšný 
mladý spisovatel Vratislav 
Maňák aktuální problémy 
a témata, která hýbou naší 
společností. Vypráví o nich 
tak, jako by se odehrá-
ly v hluboké minulosti, 
zároveň prostřednictvím 
svých alegorií pátrá po 
tom, co na naší době 
ještě zůstalo mytického. 
V šesti precizně vycizelo-
vaných povídkách čte-

náře zavede do různých koutů světa a zkoumá 
třeba problémy identity a národa, dezinformačních 
kampaní nebo kultu mládí. Je to vzrušující čtení.

Václav Vokolek
krajiny zjevení
(Argo)

Hlavním příběhem je skuteč-
ná událost, která se ode-
hrála roku 1849 v Mcelích 
u Nymburka. Třem dívkám se 
tu opakovaně zjevila Matka 
Boží a zázračné zjevení mělo 
v regionu značnou odezvu. 
Církev se ovšem od zázra-
ku záhy zcela distancovala 
a úřady rezolutně zakročily. 
Historická událost je autorovi 
pouze prostředkem k roze-
hrání nečekaných dějů. Uka-
zuje, že propojit minulost se 
současností je v krajině zje-
vení snadnější, než se zdá. 

Nezkreslená věda
Text aleš Vémola, ilustrace Tomáš 
zach, editorka lucie Šavlíková
(Academia)

Že věda je nuda? Ani náho-
dou! Je to obrovské dob-
rodružství a dá se vysvětlit 
i tak, aby nás bavila – třeba 
formou animovaného seriálu 
Akademie věd České re-
publiky, podle něhož vznikla 
knížka Nezkreslená věda. 
Samé obrázky a málo textu 
– a přitom se na několika 
stránkách dozvíme základ-
ní informace i zajímavosti 
o celé řadě témat z nej-
různějších vědních oborů. 
Díky této knize začneme 

mít jasnější představu o tom, jak funguje svět ko-
lem nás – a dostaneme chuť vědět ještě víc. 
 

nové české knihy

Sešli jsme se na krásném místě v Praze 1 
u Vltavy a povídali jsme si mimo jiné 
i o nové knížce, kterou napsala...

Vyrůstala jste v Praze 1. jaké je tady vaše nejoblíbenější 
místo a naopak – vadí vám zde něco?
Mám moc ráda Petrské náměstí. Tam je vždy takový příjemný klid, 
jako kdybych se najednou ocitla v jiném městě. V centru mi vadí davy 
turistů, nevkusné obchody s ruskými suvenýry a prapodivní lidé, kteří 
foukají bubliny nebo se natřou zlatou barvou a fotí se s turisty. Pokud 
to srovnám třeba s Paříží, kde jsem nedávno byla, pražské centrum 
patří turistům, což je obrovská škoda. Ale jinak ho mám ráda, je to 
tu krásné. Místní architektura mě nikdy nepřestane fascinovat. 

Navštěvovala jste zŠ brána jazyků. Máte na školu  
ještě nějakou vazbu, stýkáte se se spolužáky?
To bohužel ne, ze základky mi zůstala jen jedna kamarádka. Ale 
vazba se školou bude na celý život. Jsem ráda, že jsem tam 
chodila. Teď se v ní učí náš malý brácha, takže spojení se školou 

anna 
basiková:

Věděla jsem, 
že napíšu 
knížku

anna basiková: Mrak

Risk je zisk. Chyby dělá každý. Učení 
je důležité. Trpělivost přináší růže… 
Píše si jedna ze čtyř kamarádek do 
svého deníku v knize Anny Basikové 
Mrak. Čtyři kamarádky, čtyři příběhy. 
Přátelství, láska, závislosti, deprese, lži 
a smutek a také hledání smyslu života. 
Najdeme ho na dně filtrované kávy?  
M. hledá smysl života, R. začíná znovu, 
A. žije ve vztahu plném lží a K. stále 
utíká sama před sebou. V životě těchhle 

čtyř mileniálek zdaleka nejde jen o avokádové tousty 
nebo večírky. Čeká vás příběh plný přátelství a lásky, ale 
i závislosti, rozchodů, lži a smutku. Najdou se v něm všichni, 
kteří mají někdy pocit, že je jejich život absolutní nesmysl, 
nevědí, kde a jak ten smysl najít, ale ve skrytu duše cítí, že 
vše se v dobré obrátí a za každým mrakem je skryté slunce.

zůstalo v rodině. Nedávno jsem se byla podívat v budově 
v Mikulandské, která teď prošla kompletní rekonstrukcí, a byla 
jsem trochu v šoku, jak to tam teď vypadá. Dvůr s obrovskou 
lípou je pryč, ale je to moc hezké. 

Myslíte si, že vy, dnešní mladí lidé, to máte těžší než my,
generace vašich rodičů? slýchám to doma, mám podobně  
starou dceru a ta si moje mládí idealizuje v tom smyslu,  
že ten čas byl bez mobilů, internetu, že jsme víc času trávili 
vzájemně spolu, poznávali se, na velké věci jsme čekali  
a bylo to více romantické...
Každá generace to má těžké. A asi každá si myslí, že těžší 
to má právě ona. My to určitě máme složité v tom, že jsme 
hodně ovlivněni sociálními sítěmi a snažíme se neustá-
le s někým srovnávat a vyrovnávat se ostatním. A jelikož 
můžeme všechno, tak někdy nevíme, kterou možnost si 
vybrat. Ale jak říkám, každá generace má něco a je jenom 
na každém z nás, jak se k těm „problémům“ postaví.

Nedávno jste vydala knihu Mrak. zrovna jsem ji dočetla  
a moc se mi líbila. je v ní odraz vás samé, nebo je to fabulace?
Tak i tak. Potřebovala jsem psát o něčem, čemu rozumím  
a co znám, ale některé věci jsou smyšlené.

co vás ke psaní knihy inspirovalo? 
Věci, které se staly, a já měla nějakou potřebu je zazna-
menat. Vždycky jsem věděla, že jednou napíšu knížku, jen 
jsem stále neměla téma. A pak ke mně přišlo a bylo to.

Máte nějakého oblíbeného autora, na jehož knihu se těšíte? 
Teď se těším na novinku Kateřiny Tučkové, která vyjde snad 
v dubnu. A doufám, že brzy vyjde i třetí díl Šikmého kostela. 

Na co se těší anička basiková, když jaro je snad už za rohem?
Právě na to jaro! To je moje nejoblíbenější období. Všech-
no kvete a voní, sluníčko hřeje… Po dlouhé zimě je 
to takový nový začátek, příslib lepších zítřků. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Jaroslav Tatek
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V klubech seniorů Haštalka a Tomáš 
a v pohybovém centru Tělocvična se 
znovu rozběhly všechny pravidelné 
aktivity včetně všech kroužků. Pravi-
delné volnočasové aktivity se vrátily 
i do domů s pečovatelskou službou 
(trénování paměti a kurzy práce na PC).

Samozřejmě jsou v provozu 
i nepravidelné a jednorázové aktivity, 
jako jsou přednášky, vycházky, koncerty 
či Smíchovská průmyslovka třetího věku. 

Nabídku nepravidelných a jed-
norázových aktivit najdete na ob-
vyklých místech, tedy na nástěnkách, 
internetových stránkách www.social-
nisluzby-praha1.cz a v e-mailovém 

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 respirátor nebo cer-
tifikovanou nanoroušku. Podrobnosti 
k protiepidemickým opatřením najde-

te na plakátku nazvaném Podmínky 
vstupu.

Pro podrobnosti a případná aktuální 
omezení sledujte nástěnky v klubech 
seniorů, domech s pečovatelskou 
službou a v pasáži a infocentru ÚMČ 
Vodičkova 18 a také webové stránky 
www.socialnisluzby-praha1.cz, kde 
najdete i praktický kalendář akcí nebo 
se tu můžete přihlásit k odběru novinek 
e-mailem. 

Přihlašování na akce a další informace: 
Tereza Nosková, 607 048 183, 
karolína schwarzová, 725 397 934

 Úterý, 19. dubna, 8:00 hodin
Kryštofovo Údolí / Ploužnice  
/ Liberec 

Na tento výlet se přihlašuje  
od 22. 3. 2022.

 Úterý, 26. dubna, 8:00 hodin
AMATI Kraslice / dechové hudební  
nástroje / a jezero Medard

Na tento výlet se přihlašuje  
od 29. 3. 2022. 

květnové 
seniorské výlety 2022

 Pátek–neděle, 13.–15. května
jesenicko 
Tradiční družební zájezd, který není 
koncipován pro pěší vysokohorskou 
turistiku, ale kulturně-historicky. Uby-
tování v hotelu zlatý chlum v České Vsi 
ve dvou, případně třílůžkových poko-
jích. Destinace např. Červenohorské 
sedlo, promenáda Priessnitz, Jeseník 
apod. Senior přispívá částkou 1.000 Kč. 
Pro velký zájem budou všichni přihlá-
šení slosováni a upřednostněni ti, kteří 
se v minulosti zájezdu nezúčastnili. 
Výsledky budou vyvěšeny v infocentru 
MČ Prahy 1 od 2. května a vylosovaní 
zájemci informováni o celkovém pro- 
gramu.

Na tento výlet se přihlašuje  
od 1. 4. 2022.

 Čtvrtek, 19. května, 8:00 hodin
Horní Police – poutní místo a Nový Bor 
(město)

Na tento výlet se přihlašuje  
od 19. 4. 2022.

 Úterý, 24. května, 8:00 hodin
Slapy – plavba lodí a Vysoký Chlumec 
(skanzen)

Na tento výlet se přihlašuje  
od 26. 4. 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 /do-
prava, návštěva objektů, oběd, služby 
průvodce, koordinátor výletu/.

způsob přihlašování. Pouze  
osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1,  
Vodičkova 18. Odhlašování stejným způ-
sobem, popř. telefonicky: 221 097 280,  
221 097 300. Pro velký zájem o senior-
ské výlety sdělujeme, že se senior může 
přihlásit pouze na jeden výlet v daném 
měsíci a upřednostněni budou ti, kteří 
se nezúčastnili minimálně tří posledních 
výletů. ze zdravotně bezpečnostních 
důvodů si vyhrazujeme, že výletů se mo-
hou zúčastnit pouze senioři očkovaní na 
covid-19 nebo s platným PCR testem. No-
šení 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 informo-
ván telefonicky. Tímto také žádáme uvést 
vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní 
telefon. 
 
Mgr. Karel Ulm, MPA , 
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539

Výherci soutěží 
z únorového čísla: 

  Fotosoutěž – správná odpověď Dům 
U zlaté hvězdy, knihu Vratislava 
Maňáka Smrt staré Maši z vydava-
telství Host vyhrává Roman Elner. 

  V Soutěži o knihu jsme ze správných 
odpovědí (Jan Kotěra) vylosovali Evu 
Novákovou. Dostane od nás knihu 
Odečítání pohybu souřadnic, kterou 
napsal Daniel Petr (vydal Host). 

  Soutěž o vstupenky vyhrává helena 
Čermáková (správná odpověď Jiří 
Maryško a Viktor zavadil).

Dubnové a květnové výlety pro seniory 

Volnočasové aktivity pro seniory jsou zpět!

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
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Tajenka z minulého čísla:
ČESKá INTELIGENCE

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

PŘE SPORTOVNÍ
VÝKONY

PRODUKTY
KOROZE

ZNAČKA
KVALITNÍ
MOUKY

ZRADA
(KNIŽNĚ)

TRESTAN-
KYNĚ

ZDRAVOT-
NICKÁ

POTŘEBA
SYMETRÁLA

ZNAČKA
SODÍKU

JAPONSKÝ
BOJOVÝ
SPORT

ŽIVOTNÍ
SUDBA

DRUH
CHLEBA

HORNÍ
STĚNA

MÍSTNOSTI

ZNAČKA
KOSMETIKY

ŽELEZO

VOJENSKÝ
POVEL

PLEMENO

JEZEVČÍK

MOŽNÁ

KUPIT

ZRAK

ŽENSKÉ
JMÉNO

ZVUK
TRUBKY

ŠROUB 
DO DŘEVA

JMÉNO
PREMIÉRA

JOHNSONA

MARIÁŠOVÝ
VÝRAZ

SCÉNÁŘ
CESTY

TVOŘIVÁ
ČINNOST

ČÁST
OBLIČEJE

VYHRNOVATI

POMŮCKA:
AVB; ÉMILE;

INOVA;
PRORADA

AFRICKÝ
LICHO-

KOPYTNÍK

ČÁST
DOMU

PRAŽSKÁ
FIRMA

OCHUT-
NÁVKA VÍNA

TELEFO-
NOVAT

PŘÍJEMNÝ
POCIT

JMÉNO
SPISO-
VATELE

ZOLY

TAJENKA

KLADNÁ
ELEKTRODA

MÍT 
NA SOBĚ

NEMOCNIČNÍ
ODDĚLENÍ

NÁZEV
ŘÍMSKÉ
„1000“

OLEJ 
(ANGLICKY)

ZNAČKA
PLYNOVÝCH

SPORÁKŮ

SOUBOR
MAP

ZNAČKA
BERKELIA

PRIMÁTI

LIDOVÝ
SOUHLAS

KÓD
LETIŠTĚ
AVIANO

ZAKOPÁVAT CLINTONOVO
JMÉNO

SPZ
NÁCHODA

MEDVÍD-
KOVITÁ
ŠELMA

(NOSÁL)

TROPICKÁ
DUŽNATÁ
ROSTLINA

Historie Prahy 1 (viz str. 28)

V loži  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  dnes Hudebním divadle Karlín, se seznámil 
s přední českou herečkou, která pro něj uspořádala soukromý večírek. 

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali výherkyni Libuši Hrabánkovou. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká knížka 
Lenky Farkačové Neučebnice ekonomie z vydavatelství Grada. 
Blahopřejeme! 

I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, 
a to do 20. 3. 2022.

Divadlo, 
hrej!
Open call pro divadelní 
soubory, studentská 
divadla, divadelní spolky

Kdo má chuť pustit se do divadelního dobrodružství ve veřejném prostoru, 
využít všechny jeho komponenty, proměnlivost, energii, která proudí 
z architektury i lidí kolem? Mariánské náměstí může pro vás být zkušebnou, 
první zkušeností nebo jedním z nikdy nekončících pokusů získat svého diváka. 

Staňte se součástí pravidelných projektů (Knihovna na vlnách, Mami, tati, 
dějou se věci), nebo přijďte s vlastním nápadem.

Vše je možné, dveře do labyrintu světa jsou dokořán.

Co nabízíme:
• poskytnutí prostoru Mariánského nám. 

(Praha 1) zdarma,
• pomoc při vyřizování žádosti o zábor
• využití mobiliáře (židle a stolky)
• zápůjčka základního technického 

vybavení (pódium 4x4, mikrofony, 
LED světla, stany 4x4, 6x4 atd.)

• elektřinu, vodu,
• možnost spolupráce s Městskou knihovnou 

v Praze: podpora v PR (doména mojema-
rinaske.cz, Facebook, vývěsky pro plakáty, 
poskytnutí šablony určené speciálně pro akce 
na náměstí, možnost spolupráce při dopro-
vodných akcí, propojení s okolními institucemi: 
Magistrátem hl. m. Prahy, Galerií hl. m. 
Prahy, Národní knihovnou, Polským 
institutem, Kreativním centrem, kavárnami)

Co očekáváme:
• představení prostoru na míru
• nekomerční projekt s volným vstupem

Důležité odkazy:
• Přihláška projektu/akce: 

http://bit.ly/akcemarianske

• Kontaktní osoba:
 Dagmar Plamperová, 

dagmar.plamperova@mlp.cz, 
+420 771 126 527

• Program:
 http://l.mlp.cz/programmarianske
• Facebook Moje Mariánské: 

https://www.facebook.com/groups/moje-
marianske

• Web: 
mojemarianske.cz

Středisko sociálních služeb hledá:

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

Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

Kostel sv. Jindřicha a sv. Kunhuty

Jindřišská 30, Praha 1, Nové Město

pondělí 21. března 2022 v 18 hodin

M a r k é t a  F a s s a t i  -  s o p r á n
A n n a  P a u l o v á  -  k l a r i n e t

H e d v i k a  M o u s a  B a c h a  -  h a r f a
Z o l t á n  B a l g a  -  f a r á ř ,  ú v o d n í  s l o v o

Vstupné dobrovolné
www.praha1.cz 

www.kostelnislavnosti.cz

„Jarní harmonie“

mailto:redakce@praha1.cz
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Aneta Tvrdíková Ari Chariker Aveline Christine Kollo

Bedřich Vodička David Holek Emmett Zach

Lea Hrachovec Mateo Fabera Štěpán Mazanec

Viktorie Narovcová Zoe Eleanor Fraňková

Adam Malina Adéla Kučerová Emma Hrabovská

Gloria Žák Josef Hanton Marie Králová

Rozálie Kotalíková Rozálie Šorbová

Vítání občánků...
Po více než roce a půl Městská část 
Praha 1 obnovila loni v říjnu obřady 
vítání občánků. Protože nechceme 
o tento obřad připravit děti, které se 
z důvodu vyhlášených Nařízení vlády 
ČR nemohly obřadů v uplynulém ob-
dobí zúčastnit, budeme vítat děti bez 
věkového omezení od roku narození 
2020. Pokud máte zájem své děťátko 
slavnostně uvést mezi občany naší 
městské části, pošlete nám svoji 
přihlášku e-mailem na adresu radka.
jirikova@praha1.cz nebo poštou na 

Odbor kultury, sportu a zahraničních 
vztahů, Vodičkova 681/18, 115 68, 
Praha1, k rukám Radky jiříkové. 
Do hlavičky e-mailu nebo na obálku 
uveďte heslo Vítání občánků. Dále nám 
napište jméno dítěte, datum narození, 
adresu trvalého bydliště v Praze 1 
(popř. také korespondenční adresu, 
pokud je jiná než adresa trvalého 
bydliště) a kontakt na vás. Na základě 
této přihlášky budete postupně 
zváni na konkrétní obřad. Prosíme 
o strpení, když pozvánku dostanete 

za delší dobu. Budeme se snažit 
tento výpadek co nejrychleji dohnat.

Tentokrát zveřejňujeme fotografie 
dětí, které byly slavnostně přivítány do 
života 14. 10. a 25. 11. 2021. slavnos-
tní milé setkání rodičů, dětí a zástupců 
radnice se odehrálo tradičně v obřadní 
síni staroměstské radnice. i my pře-
jeme našim nejmladším obyvatelům 
a jejich rodičům hodně štěstí! 

Text: (red) 
Foto: Jiří Kopuletý

... obnoveno!

mailto:radka.jirikova@praha1.cz
mailto:radka.jirikova@praha1.cz
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