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Petr HejmaSlovo starosty
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DuBEN 2022 

Chcete i nadále číst
noviny SOUSED?

Noviny si v dubnu a květnu můžete
vyzvednout ve druhé polovině měsíce 

na následujících odběrných místech:

BDPS Benediktská 13
DPS Týnská 17a

DPS Pštrossova 18
DPS U Zlaté studně 1

BD Samcova 3

Haštalka – Haštalská 792/7
Tomáš – Tomášská 6

Recepce

 Vodičkova 18
(informační centrum)

Nemocnice Na Františku

Kluby seniorů

Domy s pečovatelskou službou

a dále pak u našich živnostníků.

Úřad MČ Praha 1

Plánuj  
na Jedničku!

Vážení sousedé,

děkujeme vám za vaše zapojení do tvorby Strategie udržitelného 
rozvoje Prahy 1.

Váš velký zájem o proběhlé workshopy přispěje k tomu, 
aby se naše městská část vyvíjela podle vašich představ. 

A co bude dál?
Připravujeme pro vás debatní setkání k datům získaným
z workshopů, které se bude konat 21. dubna od 18 hodin. 
 
Další debata se bude týkat výzkumné části projektu a zúčastní se jí 
autoři a sociologové Daniel Prokop a Kristián Šrám. Přesné datum 
konání vám včas oznámíme na webu www.planuj1.cz.  
Obě akce budou streamované.

akTualiTy

FOTOsTRaNa: PlEs sENiORů, 
PODPORa PODNikaTElů

VODNí PRVEk Na bETléMskéM NáMěsTí
 
NOVé TOalETy VE VRchlickéhO saDEch

sTRaTEGiE uDRžiTElNéhO ROzVOjE

PROjEkT cORRENcy 
PODPOří MísTNí EkONOMiku
GRaNTy Na OPRaVu DOMOVNíhO FONDu 

PřEDsTaVujEME ODDělENí PRáVNí, 
kONTROly a sTížNOsTí
bEzPEčNOsT: 
O PRáci 8. ODDělENí POliciE čR PRahy 1

kRáTkODObé ubyTOVáNí – PRáVNí VýVOj

VysTOuPENí huDEbNíků 
V Pařížské FilhaRMONii

WORkshOP PRO šikOVNé DěTi

MísTNí PaRlaMENT

lékáRNa Na FRaNTišku

OsObNOsT PRahy 1: PaVla MichálkOVá

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

PROcházky PRahOu 1

NašE TRaDicE: VElikONOcE

hisTORiE PRahy 1: 
PROklaTý bRaTRaNEc žEMlička

cENa PaMěTi NáRODa: FRaNTišEk Vaczula

POšTOVNí MuzEuM: MísTO POslEDNíhO 
ODPOčiNku NEjVyššíhO DVORskéhO POšTMisTRa

žiVOTNí Příběhy: VzPOMíNka Na jOsEFa zEMaNa
byliNky Na sTaRéM MěsTě
                     NOVé kNihy

PROjEkTy PRO sOusEDy

iNFOsERVis

křížOVka

VíTáNí ObčáNků

Vážení sousedé,
už více než měsíc sledujeme nesmyslnou ruskou brutalitu 
na území nezávislé a mírumilovné ukrajiny. Rusko, jehož 
nemalá část obyvatel dodnes pamatuje genocidu ze strany 
nacistů, se dnes samo dopouští zločinů proti lidskosti. Jeho 
vojáci a žoldnéři ostřelují domy, o kterých bezpečně vědí, že 
jsou v nich civilisté, a pod zrůdným heslem „denacifikace“ 
zahánějí do krytů i staré ukrajinské Židy přeživší holokaust. 

už více než měsíc v nás příklady hrdinství ukrajinských 
obránců vyvolávají úctu a strastiplné osudy uprchlíků pohnu-
tí i solidaritu. Stejně dlouho jsme svědky bezpočtu příkladů 
otevřených srdcí Čechů, kteří často nemají na rozdávání, 
a přesto pomáhají, jak se dá: ubytovávají, pracují jako dobro-
volníci, přispívají do sbírek, vozí pomoc anebo třeba na vlast-
ní náklady od hranic přivážejí unavené ženy, děti a staré lidi.

A mnoho takových příkladů máme i u nás v Praze 1. 
Od prvních dnů se dobrovolníci zapojili do práce na hlavním 
nádraží i do další pomoci; bez nich bychom v rekordním čase 
nezprovoznili ubytovací kapacity a nezajistili další služby. Velké 
poděkování patří dobrovolníkům z řad zaměstnanců malých 
i větších firem, skautům i jiným dobrým lidem z radnice, Stře-
diska sociálních služeb Praha 1, Nemocnice Na Františku, škol 
a dalších příspěvkových i neziskových organizací a společností. 
Děkuji také všem sousedům za pochopení, že teď – občas 
i přednostně – řešíme těžkou situaci lidí v nouzi. určitě ale 
nezapomínáme ani na vaše problémy a starosti – to mi věřte. 

Všichni jsme si vyzkoušeli, že ubytováním uprchlíků 
to nekončí a že je třeba počítat i s náhlým onemocněním 
ubytovaných a dalšími důsledky toho, že obyvatelé ukrajiny 
často utíkali ve velkém spěchu, strachu a jen s tím nejnut-
nějším. Celé dny museli cestovat a ujít spoustu kilometrů, 
a to vše ve stresu, s obavami o příbuzné, kteří zůstali v obklí-
čených městech, v systematicky ničených domech bez jídla, 
vody a dalších pro nás samozřejmých věcí.

Jsem hrdý na to, jak čeští lidé i náš stát dosud v této 
zkoušce obstáli, a věřím, že obstojíme i při tom, co nás teď 
čeká. Všichni doufáme, že válka brzy skončí, jizvy po ní se 
ale budou hojit dlouho.

Váš Petr Hejma
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Děti z rodin, které musely uprchnout  
z válkou zmítané ukrajiny, se již daří  
integrovat do škol a školek v Praze 1. 

Zastupitelé Prahy 1 schválili 
projekt s názvem Corrency, jehož 
cílem je podpořit jednotlivé živ-
nostenské provozovny na území 
Prahy 1 a zároveň posílit kou-
pěschopnost zdejších obyvatel. 

Pilotní fáze projektu využije 
veřejné prostředky Prahy 1 ve výši 
dvou milionů korun, které prostřed-
nictvím kreditů ve výši tisíc korun 
rozdělí dvěma tisícům obyvatelů 
naší městské části (více v rozhovoru 
s radním Grabeinem na str. 11). 
Pilotní fáze projektu proběhne 
v období od května do konce června 
a ověří celkové nastavení jednotli-
vých parametrů. „Cíle projektu jsou 

podpora jednotlivých provozoven, 
udržení a posílení koupěschopnosti 
obyvatel Prahy 1 a zároveň zma-
pování, které zboží, služby a kde 
obyvatelé vyhledávají,“ popsal Karel 
Grabein Procházka, podle něhož 
má radnice zájem hlavně o podporu 
provozoven ze sítě takzvané ob-
čanské vybavenosti. Viceprezident 
Hospodářské komory ČR Tomáš 
Prouza projekt Prahy 1 Corrency 
přivítal. „Na projektu oceňujeme tři 
hlavní věci: za prvé nejde o čistou 
dotaci, ale o posílení motivace lidí 
k utrácení na území Prahy 1. Za dru-
hé pokud si někdo zaslouží podporu, 
tak jsou to podnikatelé v Pra- 

společně pomáháme obětem války

sportovní hry Nadace Pražské děti pomáhají ukrajinským dětem 

Více než šesti miliony korun – přes-
ně částkou 6,160 milionu – podpoří 
Praha 1 kulturní projekty v naší měst-
ské části. Konkrétně jde například 
o divadlo Říše loutek, Klub Art 4 
People, Muzeum Karla Zemana nebo 
Společnost pro duchovní hudbu.

Do oblasti ochrany kulturního 
dědictví míří částka půl milionu korun. 
Podpořeny budou například restaurová-

ní sochy svatého Antonína s Ježíškem 
v zahradě Kongregace Milosrdných 
sester svatého Karla Boromejského 
nebo pískovcový náhrobek Floriána, 
Anny a Pavla u kostela svatého Petra 
Na Poříčí. Více než milion korun (1,040 
milionu) směřuje do našich spolků. Za 
všechny jmenujme alespoň spolek Pub-
licum Commodum nebo Chrámový sbor 
svatého Ducha. V oblasti sportu budou 

částkou 1,415 milionu korun podpoře-
ny například SK Hradčany, bazén AXA 
nebo šermířský klub Riegel.

Na svém březnovém zasedání 
souhlasilo Zastupitelstvo MČ Praha 1 
s vyhlášením II. kola dotačního progra-
mu v oblasti kultury. 

Bližší informace budou uvedeny 
v průběhu dubna na: www.praha1.cz/ 
kultura/dotace-kultura/ 

Dotace na podporu kulturních, sportovních a spolkových projektů rozděleny

Odhalení pamětní desky 
na Domě u hybernů

Na Den svatého Patrika, patrona 
Irska, 17. března, byla na domě 
u Hybernů odhalena pamětní deska 
připomínající osud irských františ-
kánů (hybernů), kteří byli v sedm-
náctém století vyhnáni Angličany 
ze své vlasti a jejich novým domo-
vem se mimo jiné stala Praha, kde 
významně přispěli ke vzdělanosti.

Slavnostního odhalení se spolu 
se starostou Petrem Hejmou zúčast-
nila také velvyslankyně Irska v Praze 
Clion Manahan a irský ministr spra-
vedlnosti James Browne. 

Divadelní sál SVČ Jednička 
v Truhlářské 8 zaplnili 16. března naši 
šikovní školáci, kteří se zapojili do 
výtvarné, literární a fotografické soutěže 
Fandíme Ester!, o které jsme psali 
v předchozích vydáních. Jen výtvarných 
prací bylo 250! Z rukou místostarostky 
Evy Špačkové, autorky celé soutě-
že, převzali zasloužené ceny, včetně 
knížek od Jonáše Ledeckého. Všechny 
práce naleznete ve vestibulu radnice 
ve Vodičkově 18. Gratulujeme! 

Milovníci Rychlých šípů a Jaroslava 
Foglara dostali u Skautského insti-
tutu na Kampě dva dárky najednou: 
slavnostní odhalení Lavičky Jaro-
slava Foglara a dlouho očekávaný 
sborník Rychlé šípy 33 – brožovanou 
knihu přinášející třiatřicet nových 
kreslených příběhů legendárního 
klubu, které jsou orámovány mo-

zaikou stejného počtu zajímavostí 
a kuriozit o Rychlých šípech. 

Lavičku a knihu spolu se Slavomi-
lem Janovem, vůdcem 48. klubu old-
skautů Jestřábi a zakladatelem Akade-
mie Jaroslava Foglara, kreslířem Karlem 
Zemanem a dalšími osobnostmi odhalil 
a představil starosta Petr Hejma, který 
je také členem 48. klubu. 

corrency: Nástroj pro podporu občanů a oživení místní ekonomiky

Do corrency se můžete přihlásit 
jako občan s trvalým pobytem v Pra- 
ze 1 nebo obchodník s provozovnou  
na území Prahy 1. Registrace startují 
8. 4. na webovém registračním  
formuláři praha1.corrency.cz 
nebo fyzicky na Úřadě Mč Praha 1 
– jedním z míst bude informační 
centrum v přízemí radnice.

lavička jaroslava Foglara má své nové místo

naučíme děti sportovat ve sportov-
ním areálu Beachclubu Strahov.
Podle ředitelky nadace Dany Maršál-
kové je důležité, aby se děti v první 
fázi především seznámily mezi sebou 
navzájem a aby také všemu správ-
ně porozuměly. „Máme zkušenost, 
že k seznamování a vzájemnému 
porozumění slouží nejlépe právě hry 
a sportování,“ vysvětlila ředitelka Na-
dace Pražské děti Dana Maršálková.

Na první lekci za dětmi dorazi-
la také místostarostka Prahy 1 pro 
školství Eva Špačková. „Za tento 
skvělý a aktivní přístup jsem velice 
ráda a děkuji nadaci, která nejenže 
dlouhodobě pečuje o naše děti, ale 
je schopna také zajistit program pro 
děti, které musely s rodiči uprchnout 
před válkou,“ ocenila místostarostka 
Eva Špačková. 

Pomáhá jim v tom také Nadace Praž-
ské děti, která je ihned začlenila do 
svého sportovního projektu V Praze 

ceny za soutěž 
Fandíme Ester! rozdány

Místostarostka Eva Špačková s oceně- 
nými žáky

Foglarova lavička u Skautského institutu na Kampě

Zleva James Browne, irský ministr 
spravedlnosti, Clion Manahan,  
irská velvyslankyně v ČR, Martina 
Viktorie Kopecká, farářka Církve 
československé husitské, a Petr 
Hejma, starosta Prahy 1

Prostory městské části, soukromé 
byty, hotely a další ubytovací zařízení, 
ale také třeba tělocvičny – obyvatelé, 
podnikatelé i neziskové organizace 
pomáhají s ubytováním lidí prchají-
cích před brutalitou ruské armády.

„Všem ochotným a dobrým lidem, 
kteří pomáhají obětem nesmyslné ruské 
agrese a přispívají ke zmírnění jejich 
strádání, ze srdce velmi děkuji,“ reago-
val starosta Prahy 1 Petr Hejma na vel-
kou solidaritu lidí z naší městské části. 
Zdůraznil zároveň, že náročná agenda 
spojená s příjezdem a začleňováním 
válečných uprchlíků nemá v žádném 
případě vliv na rozsah a kvalitu služeb 
poskytovaných občanům Prahy 1.

Zastupitelé na svém březnovém 
zasedání schválili poskytnutí 500 tisíc 

korun pro humanitární projekty Charity 
Česká republika a 2 milionů korun jako 
dar pro zastupitelský úřad ukrajiny 
v Praze.

Lidé mohou také přispívat na 
sbírkový účet číslo: 6145155369/0800 
s názvem Mč Praha 1 – pomoc ukrajině.

Zastupitelé také souhlasili se zá-
měrem navázat partnerství a dlouhodo-
bou spolupráci s vybraným ukrajinským 
městem či městskou částí.

Praha 1 rovněž do svých základních 
a mateřských škol přijímá ukrajinské 
děti, tedy ty nejmenší oběti ruské války. 
Zároveň jim zajišťuje výuku českého 
jazyka. Jejich nástup a péče o ně ale 
v žádném případě neovlivní počty míst 
v mateřinkách pro děti z Prahy 1 či zápi-
sy našich prvňáčků. 

Středisko volného času Jednička 
zase zprovoznilo pro ukrajinské děti 
dopolední dětskou skupinu a svoje 
aktivity pro maminky s dětmi rovněž 
nabízí Komunitní centrum Kampa i další 
organizace.

Nemocnice na Františku, kterou 
Praha 1 zřizuje, je připravena poskyt-
nout ukrajinským uprchlíkům urgentní 
péči, běžná i specializovaná vyšetření 
a zákroky včetně lůžkové péče, rehabili-
tací a podobně.

Sociální pracovníci radnice pomá-
hají ukrajinským rodinám s vyřizováním 
dokladů a potřebných úředních doku-
mentů a zprostředkovávají kontakty 
s odbornými organizacemi. 

#standWithukraine

ze 1 – koronavirem nejpostiženěj-
ším regionu. A za třetí projekt po-
skytne dobrá data o provozovnách, 
které občané opravdu chtějí a které 
oceňují,“ vyzdvihl Tomáš Prouza. 

 Foto: Jaroslav Tatek, Pavel Dvořák
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Dobročinný obchod sue Ryder
Štěpánská 630, 
tel. 734 449 464

Föda švédské potraviny
Vodičkova 20,
tel. 720 317 023

Opravna oděvů
Dlouhá 27, 
tel. 222 811 523

Floristik art
Revoluční 1084

Greek Grill
Dlážděná 4

jaPa opravna a úpravna oděvů
Zlatnická 15, 
tel. 604 216 935

kadeřnictví Manikúra
Senovážné nám. 6, 
tel. 602 309 944

květiny lucernička
Vodičkova 704 (pasáž Lucerna), 
tel. 737 419 111

Náš chléb vaše pekárna
Jungmannovo nám. 5, 
www.vasepekarna.cz

Jsou tady pro nás, 
podpořme je...

Ples seniorů se vydařil
Tradiční Ples seniorů v paláci Žofín, který se dva roky nekonal z důvodu pandemie, 
byl báječný. Tančilo se, zpívalo a na všech byla vidět radost ze života.

Foto: Pavel Dvořák, Jaroslav Tatek
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Vrchlického sady:
nové toalety 
a staré problémy
K 1. dubnu přešla správa Vrchlického sadů na hlavní 
město Prahu. Praha 1 před tím dokončila několik  
významných vylepšení. Šlo o opravu laviček, změny 
kamerového systému, SOS tlačítko, odstranění graffiti 
a výsadbu nových stromů. Poslední změnou pak byla 
instalace nových toalet přímo v parku.

K
R

DuBEN 2022  zPRáVy z RaDNicE

Betlémské náměstí má po předchozích dvou etapách revita- 
lizace nové povrchy, dva vzrostlé okrasné stromy a osm lavi- 
ček. Vodní prvek bude umístěn zhruba čtyři metry od čelní 
fasády Betlémské kaple.

„V návrhu vodního prvku pro Betlémské náměstí od-
kazuji na zmíněnou kašnu zejména zkříženou tryskou, jejíž 
prameny jdou na dvě strany a doplňují tím, podle mě vhod-
ně, podlouhlou podobu náměstí,“ vysvětlil architekt Martin 
Sedlák.

Základem vlastního tělesa vodního prvku bude mělce 
založená železobetonová deska na zhutněném podloží. Vy-
stupovat bude deset centimetrů nad povrch a vytvoří sokl pro 
vodní prvek. Ten bude vyrobený ze sesazených pískovcových 
prvků. Dva protilehlé, vzájemně propojené bazénky budou 
napájené ze dvou kovových protisměrných trysek umístěných 
mezi trojicí pylonů a vycházejících ze dna bazénků.

„Pan architekt Sedlák zvolil velmi citlivý přístup, který 
navíc projednal s památkáři. Navázal tím na tvůrčí odkaz 
Jaroslav Fragnera zhmotněný i v aktuální podobě Betlémské 
kaple a vodní prvek navrhl ve variantě ohleduplné k prostoru 
náměstí. Navíc s využitím prvků, které byly typické pro bohu-
žel již zaniklou kašnu na Pražském hradě,“ upozornil starosta 
Prahy 1 Petr Hejma.

Kašna stála od roku 1967 na druhém hradním nádvoří 
v zákoutí kaple svatého Kříže. Říkalo se jí Lví fontána. Na jejím 
vzniku se podíleli Jaroslav Fragner, který byl zároveň autorem re-
konstrukce celého druhého nádvoří, a sochař Vincenc Makovský. 
Fontána byla vytvořena z tiské žuly a na jejím vrcholu byla umístě-
na plastika lva z prachatického dioritu. Voda tryskala z kovového 
chrliče umístěného mezi dvěma pilíři do velké vany pod ním. 
„Kašna v této podobě existovala do roku 1986, kdy byla poško-
zena. Tehdy do ní údajně nacouvalo menší nákladní auto, horní 
část se zhroutila a lev se rozbil,“ popsal architekt Martin Sedlák. 

Dlouhou dobu pak na místě zůstala jen spodní část s va-
nou, ale i ta byla později odstraněna. Dnes už po ní nezbyly 
žádné stopy. Opravena byla plastika lva a v současnosti se na-
chází před severním vstupem do Hradu u takzvané Pacassiho 
brány na čtyři metry vysokém pylonu.

Dva nové vzrostlé stromy, vysazené v předchozí etapě revi-
talizace, jsou okrasné třešně Prunus avium „Plena“ (Třešeň ptačí 
plnokvětá), odrůda původem z Francie, která v české krajině 
roste už tři sta let. Z osmi laviček jsou dvě třičtvrtěkruhové pod 
novými stromy. 

Text: (red) 
Vizualizace: Ateliér architekta Martina Sedláka

Betlémské náměstí 
ozdobí nový vodní prvek

zPRáVy z RaDNicE PRAHA 1

Revitalizace Betlémského náměstí vstupuje do své závěrečné etapy, která mu  
už letos přinese nový vodní prvek navržený architektem Martinem Sedlákem.  
Toho inspirovala někdejší kašna na Pražském hradě, jejímž spoluautorem  
byl slavný architekt Jaroslav Fragner (1898–1967), mimo jiné autor  
současné podoby Betlémské kaple. 

Právě tyto záchodky vyvolávají řadu 
otázek. Není normální, aby přímo 
uprostřed parku byly umístěny veřej-
né pisoáry. Předpolí hlavního nádraží 
ale bohužel není běžným parkem – je 
i místem mnoha problematických jevů, 
je využíváno lidmi bez domova i osoba-
mi s drogovou závislostí. Praha 1 dělala 
maximum, aby problém řešila, kompe-
tence k tomu má ale velmi omezené. 

Instalace toalet a jejich užívání ome-
zily kritickou situaci, kdy velké množství 
lidí poškozovalo stromy a zeleň v parku. 
ukázalo se, že nějaká forma otevřených 
toalet je nezbytná – a musejí být právě 
všem na očích. Dočasné plastové pisoáry 
byly nevzhledné, a proto radnice přistou-
pila k nákupu nových, polozakrytých a es-
tetických zařízení. A stihlo se to krátce 
před samotným předáním parku do rukou 
magistrátu.

Toalety jsou na nádraží i v parku 
obecně velkým problémem. Praha 1 

nemá možnost, jak donutit Správu železnic 
zajistit toalety zdarma přímo v nádražní 
hale. Od roku 2019 se radní Richard Bureš 
snažil o zřízení moderních bezbariérových 
toalet na nevyužité ploše uprostřed parku. 

Tento konkrétní pozemek ale patří státu, 
který jej odmítl zapůjčit a požadoval pro-
dej za tržní cenu. Z projektu proto sešlo. 
Nové a polozakryté pisoáry francouzského 
typu jsou tak jediným efektivním řešením, 
jež bylo v daném čase možné stihnout. 

Co ale bude s parkem dál? I když 
se situace v něm za posledních několik 
let objektivně zlepšila, je stále zdrojem 
problémů a konfliktů. Praha 1 usilovně 
pracovala, aby byl opravdu lepším mís- 
tem – uvidíme, jak se zachová magistrát. 
Má více kompetencí, řídí městskou policii 
a má i větší finanční zdroje. Vrchlického 
sady jsou jednou z hlavních bran do naše-
ho města a měly by podle toho i vypadat. 
Je to v zájmu nejen lidí, kteří žijí v okolí, 
ale všech Pražanů.  

Text: Antonín Berdych
Foto: Antonín Berdych, Jaroslav Tatek

Nové toalety ve Vrchlického sadech
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Pohořelec
 horní parkoviště

Cihelná č. 2

Horní 
Malostranské náměstí 27. 5. pátek

Ostrovní ulice 
u ZŠ naproti č. 12

Jeruzalémská za
kostelem sv. Jindřicha 13. 5. pátek

U Dobřenských před
křižovatkou s Betlémskou

Haštalská u č. 2 3. 5. úterý

Masná x Malá Štupartská

Besední ul. (č. 2)
 – roh parčíku 12. 4. úterý

29. 4. pátek

12. 4. úterý

3. 5. úterý

5. 4. úterý

Dlouhá u č. 46 20. 5. pátek

Barvířská (křizovatka
Petrské nám. x Lodecká) 29. 4. pátek 

Kontejner je přistaven vždy v čase od 14:00 do 18:00.

22. 4. pátek

Štěpánská x Řeznická

Široká naproti FF UK 22. 4. pátek 

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1
v dubnu a květnu 2022.

STANOVIŠTĚ
KONTEJNERŮ DUBEN KVĚTEN

8. 4. pátek

DUBEN
8. 4. PARKOUR A LEZENÍ V JUNGLEPARKU  15.30–19.30  

Láká vás parkour a lezení na laně? 9–11 let
 Se zkušenými lektory si můžete vyzkoušet oba tyto netradiční sporty.

8. 4. VERNISÁŽ OBRAZŮ LUCIE VACKOVÉ 18.00–20.00
 Přeneste se do jiného světa díky obrazům Lucie Vackové. věk neomezen

11. 4. NORDIC WALKING I - WORKSHOP  09.00–11.00
 Na workshopu se seznámíte se základy chůze s nordic holemi. 55 let +
 Při chůzi se tělo i páteř každým krokem uzdravuje a protahuje.

11. 4. VELIKONOČNÍ DÍLNY 16.00–18.00
 Přijďte si připomenout klasické velikonoční tradice. Například
 malování vajíček voskem nebo výrobu jarních dekorací.

22. 4. DEN ZEMĚ  16.00–17.30
 Komu není naše planeta lhostejná, doražte do Jedničky užít si 6–15 let
 odpoledne ve znamení přírody a ekologie.

25. 4. KANADA - NÁRODNÍ PARKY SKALISTÝCH HOR  19.00–21.00
 Projděte se s námi krásnou přírodou kanadských Skalistých hor, 
 na skok se podíváme i do Britské Kolumbie!

25. 4. NORDIC WALKING II - WORKSHOP  17.45–19.45
 Na workshopu se seznámíte se základy chůze s nordic holemi. 18–55 let
 Při chůzi se tělo i páteř každým krokem uzdravuje a protahuje.

370 Kč

zdarma

290 Kč

290 Kč

50 Kč

zdarma

100 Kč

e -mail: info@svc1.cz
Více informací na www.svcjednicka.cz/akce
Truhlářská 1113/8, 110 00, Praha 1

PŘEHLED AKCÍ V SVČ JEDNIČKA

NA AKCE OZNAČENÉ
  

JE POTŘEBA SE PŘIHLÁSIT:

www.svcjednicka.cz

Strategie udržitelného rozvoje 
probíhá podle harmonogramu

Prezenční a online workshopy pro-
bíhaly pod vedením facilitátorů, 
kteří diskuzi rozdělili do tří částí. 
Tou první byla pozitiva, která v naší 
městské části veřejnost spatřuje. 
Zde občané zdůrazňovali přede-
vším historickou hodnotu a genia 
loci centra Prahy a také dostupnost 
služeb, škol, zdravotnických zařízení 
a celkovou občanskou vybavenost.

uváděli například možnosti rozšiřování 
sousedského života nebo zvelebovaní 
našich parků, zeleně a oblastí kolem řeky.

Zmínili jsme příklady těch nejčastěj- 
ších podnětů a názorů, které padly během 
setkání. Tým Plánuj na Jedničku však 
důkladně zpracuje všechny body, jež na 
workshopech zazněly. 

A vše již také pokračuje do další fáze. 
Koncem měsíce března byl v rámci para-
lelního výzkumu vybrán reprezentativní 
vzorek dvou tisíců lidí z Prahy 1, kterým již 
do schránek dorazil dotazník ke strategii.

Do ankety se ale bude moci zapojit 
každý. Dotazníky budou k dispozici na 
webu www.planuj1.cz, v infocentru Pra- 
hy 1 ve Vodičkově 18 nebo v kontaktním 
centru Plánuj na Jedničku v Dušní 13.  

www.planuj1anketa.cz

Text: Jan Petříš

Projekt Plánuj na Jedničku, který výrazně ovlivní vývoj 
Prahy 1 do roku 2035, běží od začátku roku. Uskuteč-
nila se již všechna setkání s veřejností a také většina 
workshopů s tzv. stakeholdery z kulturní, podnikatel-
ské, neziskové nebo studentské sféry. Nechybělo ani 
setkání s expaty (cizinci) žijícími v naší městské části. 

Radní Prahy 1 Karel Grabein 
Procházka, radní MČ Pra- 
ha 1, má ve své gesci ces-
tovní ruch, podporu podni-
kání, obchod a služby, tržní 
řád, strategii ekonomické 
činnosti a využití nebyto-
vých prostor. Povídali jsme 
si s ním také o pomoci pod-
nikatelům a novém projektu 
Corrency.

Před rokem jsme spolu hovořili o problé-
mech podnikatelů spojených s koronavi-
rovou krizí. jak vypadá situace teď? 
MČ Praha 1 byla jedna z prvních, která 
začala podnikatelům pomáhat. A to nejen 
proto, že mnoho z nich obchoduje v na-
šich nebytových prostorách. Poskytli jsme 
podporu ve výši mnoha desítek milionů 
korun. Podnikatelé dostali například slevy 
na nájemném, umožnili jsme jim odložit 
nájemné v rámci splátkových kalendářů 
a podobně. Musím říct, že většina z nich 
se snažila situaci zvládnout, ale až teď se 
vlastně projevuje, kdo je schopen přežít 
a kdo nikoli. Navíc tady máme vysokou 
inflaci a dopady ruské války na ukrajině.

Nyní přichází Praha 1 s projektem  
corrency. Mohl byste popsat našim  
čtenářům, oč v něm jde?
uplynulé dva roky jsme naši pomoc smě-
řovali převážně na podnikatele, kteří sídlí 
v nebytovkách Prahy 1. Corrency cílí na 
všechny. Jeho cílem je podpořit jednotlivé 
provozovny na území Prahy 1 a zároveň 
posílit koupěschopnost místních obyva-
tel. Pilotní fáze projektu je nastavena na 
období květen–červen. Využijí se peníze 
městské části ve výši dvou milionů korun. 
Formou kreditů (correntů) ve výši tisíc ko-
run se pak rozdělí mezi dva tisíce občanů 
naší městské části. Ti pak budou moci 
svoje kredity čerpat při nákupech v pro-

vozovnách zaregistrovaných do projektu. 
uvedu příklad: pokud bude mít někdo 
útratu sto korun, padesát korun zaplatí ze 
svého a padesát uhradí pomocí kreditu. 

Takže občan si sám vybere, kde peníze 
utratí?
V projektu budou převážně provozov-
ny z oblasti tzv. občanské vybavenosti, 
například pekařství, květinářství, kadeř-
nictví, papírnictví, ale také třeba restau-
race. Chtěli jsme do projektu občany 
vtáhnout s tím, že si sami vyberou 
svoji oblíbenou provozovnu, v níž chtějí 
peníze utratit a vlastně jí tím pomoci. 
Vyhodnocení nám může přinést spous-
tu užitečných informací o tom, které 

Podpora podnikání:  
Corrency cílí hlavně na 
občanskou vybavenost

z prodejen a služeb místní lidé využívají 
nejvíc. ukáže nám to, jestli tady máme 
v rámci občanské vybavenosti dobrou 
strukturu obchodů, nebo zda bychom 
mohli do budoucna něco zlepšit. 

Pojďme teď k jiným projektům.  
V jaké fázi je projekt staroměstské  
tržnice a havelského tržiště?
Projekt Staroměstská tržnice připravuje 
magistrát. Mrzí mě, že se zatím nikam 
neposunul, protože už v roce 2018 bylo 
vše připraveno k realizaci rekonstrukce. 
uvažovalo se o tom, že by vznikl typ tržni-
ce, jaký má třeba Barcelona nebo Buda-
pešť s nabídkou také luxusních potravin. 
Nabídku Havelského tržiště chceme 
zaměřit spíše na místní občany. Nedávno 
se podařilo v rámci směny převést poze-
mek pod tržištěm na naši městskou část, 
takže teď už je zcela v naší kompetenci.

Připravujeme studii, jak by tržiš-
tě mohlo vypadat. Měla by se zároveň 
rekonstruovat Havelská 5. Tam by mohla 
vzniknout obdoba Malostranské besedy, 
něco jako Staroměstská beseda. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek

Ve druhé části se debata dotkla nega-
tivních aspektů života v centrální městské 
části. V tomto případě byly akcentovány 
zejména problémy spojené s masovým 
turismem anebo třeba dopravou. Pod-
něty našich občanů se dotýkaly témat, 
jako jsou nedostatek parkovacích míst, 
rušení nočního klidu, Airbnb a podobně. 
Závěrečný blok se věnoval příležitostem 
a celkovému potenciálu Prahy 1. Lidé 

DuBEN 2022  akTuálNí ROzhOVOR

http://www.planuj1.cz/
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Přestože komise, která bude posuzo-
vat doručené žádosti po věcné stránce, 
bude jednat až po uzávěrce tohoto čísla 
a konečné rozhodnutí učiní Zastupitel-
stvo MČ Praha 1 až na svém dubno-
vém zasedání, dá se již dnes posoudit 
rámcový přehled tohoto projektu.

Do uzávěrky bylo podáno 28 žá- 
dostí, které slibují opravy vnějších pláš-
ťů domů v celkové částce téměř  
70 milionů korun. Požadavky na granto-
vý příspěvek městské části je 26,3 mi- 
lionu. V rozpočtu je na tento program 
alokováno 20 milionů, takže výběrová 
komise bude muset pečlivě posuzovat, 
jaký návrh nakonec radním a zastupite-
lům předloží.

Oblíbený grantový program byl 
prvně vyhlášen v roce 2007. Od té 
doby  bylo podpořeno 700 projektů 
a rozděleno téměř 300 milionů korun 

Granty na opravu 
domovního 
fondu v číslech
V pátek 11. března uplynul termín pro odevzdání žádostí 
o grantovou podporu a již ve středu 16. března zasedla 
komise, která otvírala obálky a kontrolovala jejich 
formální správnost a úplnost.

– a to uspělo zhruba jen 80 % žadate-
lů. Peněz je vždycky málo, a tak jsou 
výběrové podmínky přísné.

O grantový program se vedou 
i mezi politiky stále spory. Nejen o výši 
prostředků, které na něj mají být 
uvolněny, ale i o účelu, ke kterému jsou 
určeny. Někteří prosazují jen opravy 
fasád, aby byla Praha hezká pro turisty. 
My se snažíme zlepšit i charakter 
bydlení obecně a směřovat peníze i do 
oprav vnitřních prostor. Někteří si myslí, 
že do grantů už bylo investováno dost 
a peníze by se měly dát do budování 
cyklostezek.

Na celém projektu je nejdůležitěj-
ší fakt, že MČ Praha 1 za celou dobu 
existence tohoto programu poskytla 
vlastníkům domů 300 milionů obecních 
peněz, ale vyvolala tím celkové inves-
tice do zlepšení vzhledu městské části 
ve výši 880 milionů. 

Text: Jan Votoček, radní pro majetek
Fota: Archiv Prahy 1

Jungmannova
NOVÉ městO - Praha 1

Hell icHova
malá straNa - Praha 1

Smetanovo nábřeží
starÉ městO - Praha 1

v JircHářícH
starÉ městO - Praha 1

KraKovSKá
NOVÉ městO - Praha 1
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O veškerou agendu oddělení se včetně 
vedoucího stará celkem osm lidí. Čtyři 
z nich jsou právníci, kteří se starají přede-
vším o první oblast, kterou se tento útvar 
zabývá. Tou je právní zastupování Prahy 1 
před soudy či jinými státními orgány. 
„Valná většina řízení, kdy městskou část 
naši lidé zastupují, se týká vymáhání po-
hledávek. Může se jednat třeba o nepla-

Oddělení právní, 
kontroly a stížností: 

nejen vymáhání 
pohledávek

cení nájemného v bytových i nebytových 
prostorech městské části,“ vysvětluje Petr 
Dětský. Právníci z oddělení řeší kolem 
tisícovky případů každý rok. Někdy toto 
oddělení potřebuje pomoc externích ad-
vokátních kanceláří. „To nastává v případě 
výjimečných záležitostí, kdy využíváme 
specializace jednotlivých externích 
právníků,“ doplňuje vedoucí oddělení.

Další oblastí, kterou se oddělení 
zabývá, je evidence podnětů, stížností 
a petic. Je důležité zmínit, že nezáleží 
na tom, zdali se jedná o podnět nebo 
například petici. Pokaždé k tomu právní 
oddělení přistupuje stejně. „Pokud tyto 
žádosti splňují všechny náležitosti, vždy 
je pečlivě evidujeme a posíláme dál,“ 
vysvětluje Petr Dětský s tím, že jeho 
oddělení následně dohlíží na to, aby jed-
notlivé útvary radnice na vše odpověděly 
v předepsané lhůtě.

Petice se na úřadě objevují jen velice 
sporadicky. „Bývají to zpravidla jednotky 
ročně. V případě podnětů či stížností se 
pohybujeme v desítkách případů za rok,“ 
vyjmenovává hrubá čísla vedoucí oddě- 
lení.

Zmínit musíme také žádosti o poskyt- 
nutí informace podle zákona 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím. 
Právní oddělení tyto žádosti vyhodnocuje 
a případně je předává dalším odborům. 
Zdaleka to však neznamená, že by se 
poskytovaly k nahlédnutí veškeré do-
kumenty. „Často žádostem nemůžeme 
vyhovět, protože požadované doku-
menty obsahují osobní údaje fyzických 
osob, které v rámci jejich ochrany nelze 
zveřejnit. Nemůžeme také poskytnout 
informace, kterými sami nedisponujeme. 
Stává se nám, že nás například studenti 
vysokých škol žádají o nějaké statistiky 
pro své závěrečné práce, které nicméně 
nikde založené nemáme. Nelze je pouze 
na základě žádostí vytvářet, stejně jako 
není například možné ad hoc vytvářet sta-
noviska k určitým tématům,“ zdůrazňuje 
Petr Dětský.

Jsme na konci článku a výčet 
činností oddělení právního, kontroly 
a stížností ještě není úplný. Žádný  
útvar úřadu by se totiž bez jeho práce 
neobešel v otázkách metodiky veřej- 
ných zakázek, právního poradenství, 
kontroly materiálů pro jednání Rady 
nebo Zastupitelstva městské části 
a v neposlední řadě také tvorby a kon-
troly smluv. „Jsme tu od toho, aby byly 
dodržovány právní normy, a musíme 
tedy kontrolovat postupy zaměstnanců 
úřadu,“ říká na závěr vedoucí oddělení. 
Nesmíme zapomenout upozornit, že na 
webových stránkách Prahy 1 je možné 
kromě formulářů najít také řadu dalších 
užitečných informací. 

WEB: 
www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/taj_opr/

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Práce osmého 
policejního 
oddělení 
se točí kolem 
vozidel

Právní oddělení je tu proto, aby v městské části vše 
fungovalo tak, jak má. Bez něho by z našeho úřadu byl, 
lidově řečeno, pouhý holubník. Vše je třeba příslušně 
evidovat a je nezbytné znát veškeré zákonné normy tak, 
aby se předcházelo problémům. A když nějaký vznikne, 
musí Prahu 1 někdo zastupovat. Pojďme si s vedoucím 
oddělení právního, kontroly a stížností doktorem Petrem 
Dětským představit, co všechno musí jeho oddělení 
řešit.

DuBEN 2022  bEzPEčNOsT

Krádeže vozidel a vloupání do nich, ale také například 
s nimi související pojistné podvody a praní špinavých 
peněz, to je hlavní náplň činnosti 8. oddělení obecné 
kriminality Policie ČR v Praze 1. V případě odcizení 
dvoustopých a jednostopých motorových vozidel tu ale 
mají nejvyšší procento objasněnosti v metropoli. Za 
loňský rok se jim podařilo objasnit 42 procent krádeží 
dvoustopých vozidel a 20 procent jednostopých.

Druhým nejčastějším trestným činem, 
kterým se kriminalisté z 8. oddělení 
zabývají, jsou krádeže vloupáním do 
vozidel anebo odcizení věcí z těch 
neuzamčených. „Ve srovnání s kráde-
žemi motorových vozidel, jejichž počet 
se za poslední léta výrazně snížil, jsou 
krádeže vloupáním stále velice často 
páchanou trestnou činností,“ upozor-
nil npor. Jakub Al Rihani, zástupce 
vedoucího 8. oddělení, které existu-
je od roku 2004 a má 29 policistů 
včetně vedoucího a jeho zástupce.

Za uplynulý rok došlo v Praze 1 
ke 458 případům vloupání, z nichž 
se podařilo objasnit přes 17 procent. 
Věci z neuzamčených vozidel si zloději 
odnesli v 98 případech. Objasněnost 
byla více než 20 procent. „Kromě 
krádeží řešíme i další majetkovou 
trestnou činnost, která souvisí s mo-
torovými vozidly. Jedná se především 
o poškození cizí věci, podvody, a to 
jak klasické, tak úvěrové a pojistné, 
legalizaci výnosů z trestné činnosti 
či zpronevěry,“ upozornil Jakub Al 
Rihani. „Stále častěji dochází k pojist-
ným podvodům, kdy pachatelé fingují 
krádež svého vozidla, aby jim bylo 
vyplaceno pojistné plnění,“ dodal.

A jaká jsou důležitá doporučení 
k účinné prevenci? V automobilu 
si zabezpečit řadicí páku, mít nainsta-
lovaný systém odpojení přívodu paliva 
a vyhledávací systém. Nenechávat 
věci ve vozidle a vždy provést kont-
rolu jeho uzamčení, a to jak vizuální, 
tak fyzickou. „Určitě nedoporučuji 
přemisťovat věci například ze zadních 
sedadel vozidla do zavazadlového 
prostoru na parkovišti před nákup-
ním centrem. Pachatelé jsou schopni 
trávit hodiny čekáním na parkovištích 
a využijí i tohoto zlozvyku,“ zdůraznil 
Jakub Al Rihani.

V případě nákupu vozidel doporu-
čují policisté vybírat z osvědčených 
prodejců. Rychlá koupě vozidla na 
ulici za výrazně nižší cenu značí, že 
vozidlo není v pořádku. Nemusí se 
vždy jednat o odcizené vozidlo s po-
změněnými identifikačními znaky, ale 
například o vozidlo, které bylo poniče-
né při povodních, nebo „opravené“ po 
totální havárii. „Doporučujeme ověřit 
si prodávajícího na internetu, případ-
ně si ke koupi přizvat někoho, kdo se 
ve vozidlech vyzná,“ poradil Jakub  
Al Rihani. 

Text: Milan Hulínský
Ilustrační foto: pixabay.com

Petr Dětský, vedoucí oddělení právního, kontroly a stížností

https://www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/taj_opr/
https://www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/taj_opr/
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Právní vývoj kolem 
poskytování ubytování 
turistům v bytových 
domech 

značná asymetrie poznání problé-
mu ze strany dotčených občanů na 
straně jedné a relevantních politiků 
a úředníků na straně druhé. Nezane-
dbatelnou překážkou řešení problé-
mu jsou zájmy stávajících investorů 
o byty užívané k ubytování turistů.

  Provoz ubytování v bytovém domě 
má devastující účinky na pohodu by-
dlení stálých obyvatel, a to zejména 
kvůli excesům alko-turistů. Ovšem 
i slušní turisté iritují stálé obyvate-
le nad míru přiměřenou obvyklým 
poměrům kvůli odlišnému způso-
bu užívání bytů (neustálé střídání 
stovek cizích lidí v domě, příjezdy 
a odjezdy v noci, hledání bytu po 
domě, nedodržování domovního 
řádu, nadměrná produkce odpadů, 
vyvolávání pocitu ohrožení a odcize-
ní atd.).

  Připuštění spontánní ,hotelizace‘ 
bytového fondu je v příkrém rozporu 
s konceptem územního plánování 
(ztrácí smysl koeficienty využití úze-
mí pro funkci bydlení). 

  Na rozdíl od jiných turisticky atrak-
tivních měst v Evropě a ve světě Pra-
ha nebyla schopna problém právně 
regulovat, protože k vydání vyhlášky 
nemá zákonné pravomoci.

  Ústup masového turismu během 
pandemie přinesl obyvatelům 
centra Prahy dočasnou úlevu, avšak 
většina samozvaných ubytovatelů 
vyčkává návratu turistů. Problém se 
rychle vrátí v plné síle.

Rýsují se v podstatě tři hlavní právní 
řešení, která se vzájemně nevylučují:

1.  Veřejnoprávní cesta výkladem 
stávajícího předpisu: Jde o ukládání 
pokut stavebním úřadem vlastníkovi 
bytu pro spáchání přestupku užívání 
stavby v rozporu se zkolaudovaným 
účelem užívání. Pokuty jsou ukládány 
na základě oznámení a místního šet-
ření. V pilotním případu (Růžová ulice) 
pokutu uložil ÚMČ P1, Magistrát pak 
zamítl odvolání ubytovatele, nyní 
se čeká na přezkum rozhodnutí ve 
správním soudnictví (správní žaloba 
k Městskému soudu v Praze, násled-
ně je možná kasační stížnost k Nej-
vyššímu správnímu soudu, poté ještě 
ústavní stížnost k Ústavnímu soudu). 
Odhad trvání soudních řízení: 3–5 let. 
uložení pokuty v tomto případě naráží 
na judikát NSS z roku 2008, který by 
musel být prolomen (v daném případě 
však šlo u ubytovávání v pokojích 
v domě patřícím jedné majitelce). Lze 

očekávat značnou rezistenci proti 
změně judikatury: nejde pouze o by-
tové domy, ubytování je v současné 
době běžně poskytováno na horách 
a na venkově v chalupách, chatách 
a apartmánech, které též nejsou ko-
laudovány jako ubytovací zařízení.

2.  Veřejnoprávní cesta přijetím nové-
ho předpisu: Hlavní město Praha 
opakovaně předkládá návrh novely 
živnostenského zákona, kterým by na 
obce byla přenesena pravomoc vydat 
vyhlášky regulující poskytování ubyto-
vacích služeb v bytech. Následně by 
hlavní město Praha mohlo vydat vy-
hlášku, která omezí na určitém území 
(centrum města) ubytování v bytech 
maximálním počtem přenocování 
v roce, jako je to v jiných metropolích.

3.  soukromo-právní cesta. Tou je právě 
výše popsaná novela občanského zá-
koníku. Filozofický přístup je zde zce-
la jiný než u veřejnoprávních předpi-
sů. Východiskem je úvaha, že koupí-li 
si někdo byt v bytovém domě, má 
legitimní očekávání, že se tento byt 
časem neocitne uvnitř ubytovacího 
zařízení. Spoluvlastníci by měli mít 
právo prosadit vůli většiny k zacho-
vání bytového charakteru domu. Je 

Krátkodobé ubytování v bytech paralyzovalo v době před 
nástupem koronavirové pandemie život v řadě domů v naší 
městské části, a tak když kvůli covidu-19 značně poklesl 
počet přijíždějících turistů, mnoho z nás si oddychlo. 
Všeobecně se také očekávalo, že by naši politikové a úřady 
mohli toto období využít k vyřešení problému a k nastavení 
takových pravidel, jež by zneužívání bytů k turistickému 
byznysu znemožnila. Nad situací se zamyslel JUDr. Pavel 
Marc, předseda SVJ v Praze 1 a advokát, který se nedávno 
spolu s předsedkyní Výboru proti vylidňování centra  
a pro podporu komunitního života Broňou Sitár 
Baborákovou zúčastnil online schůzky pražské radní  
Hany Kordové Marvanové se zástupci SVJ v Praze 1. 

možné, že toto platí již podle součas-
ných zákonů (rozsudek ,Soukenická‘ 
by pak musel být nesprávný), na což 
také upozorňuje Baboráková. Spe-
kuluje se dokonce o výkladu, že by 
nemělo být přihlíženo k hlasům těch 
spoluvlastníků, kteří obtěžují ostatní 
provozem ubytování. To by zname-
nalo, že i v domech, kde již ,hoteliéři‘ 
převážili, je ještě možnost domoci 
se zachování účelu domu k bydlení. 
Otazníků na této soukromo-právní 
cestě obrany bytového spoluvlast-
nictví je mnoho a trvalo by nejméně 
celou dekádu, než by byly uspokojivě 
vyřešeny soudní mocí. Vzhledem 
k hrozícímu návratu masového turi-
smu do Prahy by proto bylo vhodné, 
aby konala moc zákonodárná, a to 
i na poli soukromého práva.

Výsledný dojem ze setkání byl takový, 
že ,práva svědčí bdělým‘. Naději na 
uhájení pohody svého bydlení v by-
tovém domě mají pouze ti občané, 
kteří nezůstanou lhostejnými a svých 
práv se aktivně domáhají, nejlépe 
s odbornou právní pomocí.“ 

Text: (red)
Ilustrační foto: pixabay.com

„Podstatným obsahem jednání bylo 
seznámení s návrhem drobné novely 
občanského zákoníku, který zpracoval 
odborník na občanské právo a právní 
otázky bydlení JuDr. Marek Novotný, 
také člen Výboru proti vylidňování cen-
tra a pro podporu komunitního života. 

Návrh novely reaguje na nedávný 
rozsudek Vrchního soudu v Praze v kau-
ze Soukenická, ve kterém soud vyslovil 
právní názor, že společenství vlastníků 
jednotek (SVJ) nemají pravomoc ve 
svých stanovách omezit či zakázat po-
skytování ubytování v domě. Rozsudek 
bude zřejmě ještě předmětem dovolání 
k Nejvyššímu soudu ČR. Novelou by byla 
SVJ přiznána pravomoc určit ve stano-
vách přiměřená omezení a podmínky 
vlastníkům jednotek pro výkon podniká-
ní nebo jiné činnosti v bytě, která může 
vést k narušení obvyklého klidu a pořád-
ku v domě na dobu nikoli přechodnou, 
a to z důvodu zajištění klidu a pořádku 
v domě. Toto obecné ustanovení by mělo 
umožnit dotčeným SVJ v centru Prahy, 
kde vlastníci neposkytující ubytování 
mají ještě většinu, omezit ubytování 
například na určitý počet přenocování 
za rok.

Představitelé sVj kladli zpracovateli 
návrhu různé otázky. Diskuse měla  
převážně laický charakter, což 
odpovídalo formátu setkání. 
zazněla některá známá zjištění:

  Fenomén poskytování krátkodo-
bých ubytovacích služeb turistům 
v bytových domech prostřednictvím 
aplikací je problémem prakticky 
jen v centru Prahy (MČ Praha 1, 
mnohem méně Praha 2). Zbytek 
Prahy ani republiky tento problém 
pochopitelně tolik nezajímá. Panuje 
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Z různorodých materiálů a za použití 
dobře známého nářadí si děti mohou vy-
tvořit pestrou sbírku výrobků. Od držáků 
a rámečků až po náročnější věci, jako jsou 
loutky nebo krmítka. I to už naše mate-
řinky dokázaly vyrobit. Pod dohledem 
profesionálních instruktorů Šikovných 
dětí, z. s., se dětem do rukou dostaly 
nástroje, jako jsou kladivo, kleště, šrou-
bovák nebo třeba vrtačka. Samozřejmě 
s maximální prioritou bezpečnosti práce.

Workshopy si pochvaluje i místosta-
rostka Eva Špačková: „Naše děti vyrůstají 
v centru města. Zde není tak jednoduché 
přijít do styku s tradičními řemesly. Proto 
je důležité podobné akce v našich mateř-
ských školách pořádat. Mateřinky si mohou 
osahat práci, která je stále vzácnější, ale 
o to krásnější. Třeba se některým z nich 
činnost natolik zalíbí, že v ní budou chtít 
pokračovat i nadále,“ řekla místostarostka.

Není to však jen o samotných 

Workshopy pro naše šikovné děti

základní škola Datum zápisu

Malostranská ZŠ

20. 4. 2022 14:00–18:00 hodin
21. 4. 2022 14:00–18:00 hodin
Vždy v budově karmelitská
Přihlašování k zápisu online od 1. 4. 2022

ZŠ Brána jazyků

5. 4. 2022 14:00–17:30 hodin
6. 4. 2022 14:00–16:00 hodin
Vždy v budově Vojtěšská
Online rezervační systém pro zápis

ZŠ nám. Curieových 12. a 13. 4. 2022 od 14:00 hodin
Online rezervační systém pro zápis

ZŠ J. Gutha-Jarkovského
4. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin
5. 4. 2022 od 14:00 do 17:00 hodin
v budově 1. stupně zš klimentská 38
Online rezervační systém pro zápis

ZŠ Vodičkova 20. 4. 2022 od 8:00–18:00 hodin v budově jindřišská 32

S ohledem na současnou situaci, ve které nelze předjímat, kolik uprchlíků setrvá na 
území ČR i v následujícím školním roce, se zavádí institut „zvláštního zápisu” k před-
školnímu vzdělávání a k přijetí do 1. ročníku ZŠ. Zvláštní zápis je určen výhradně pro 
cizince a proběhne od 1. 6 do 15. 7.  v termínu stanoveném ředitelem konkrétní školy.

P
Mladí hudebníci
z nadačního fondu 
Harmonie vystoupili
v Pařížské filharmonii

kamarádů, se kterými si dopisuje. A svěřil 
se nám, že i když byla přestávka mezi 
jednotlivým nacvičováním skladeb, děti 
stejně hrály dál své oblíbené skladby, na 
kterých se mezinárodně domluvily. Max 
také rád sportuje, hraje fotbal a basket-
bal, jeho velkým snem je dostat se na 
Pražskou konzervatoř. Stejně jako on jsou 
všechny děti hrdé na to, že jsou vedeny 
Nadačním fondem Harmonie, se kterým 
často společně vystupují v krásných sá-
lech na mnoha místech historické Prahy. 

Julie je houslistka a v jejím životě 
je hudba též na prvním místě. Z Paříže 
si odvezla jen ty nejhezčí vzpomínky na 
sounáležitost a um mladých hudebníků. 
Těší se na další podobný koncert. V sou-
kromém životě dokončuje střední školu 
a chce studovat medicínu. 

„V rámci pomoci dětem z válečné 
Ukrajiny nabízíme v našem volnočaso-
vém centru Jednička možnost zahrát 
si v našem kroužku určeném zkouškám 
Komorního smyčcového orchestru, a to 
ve čtvrtek od 17:00 do 19:15 hodin. Vstup 
je pro tyto děti bezplatný a nástroje jsou 
k dispozici. Hudba je mezinárodní jazyk 
a dává radost, v této době velmi potřeb-
nou,“ dodala místostarostka pro školství 
Eva Špačková.

Více na: svcjednicka.cz 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Archiv Nadačního fondu Harmonie

Pařížská filharmonie Grande Salle Pierre Boulez  
v únoru znamenala pro sto dvacet mladých hudebníků  
z celé Evropy jeden velký a nezapomenutelný zážitek. Pod 
záštitou Emmanuela Macrona, prezidenta Francie,  
zde vystoupili mladí umělci ze sedmadvaceti členských stá-
tů EU při příležitosti francouzského předsednictví  
v Radě Evropské unie. 

která by umožnila dětem z členských zemí 
prožít podobnou zkušenost spolupráce 
při vytváření společného orchestru. Děkuji 
Nadačnímu fondu Harmonie a přeji našim 
mladým talentům mnoho energie a kon-
tinuitu těchto projektů,“ prohlásila Eva 
Špačková, místostarostka MČ Praha 1.

Max hraje na violoncello a říká, že to 
je jeho celý život, nejlepší přítel a nejlepší 
forma trávení času. Získal v Paříži mnoho 

Celý týden zkoušeli skladby Edvarda Grie-
ga, Ludwiga van Beethovena a Modesta 
Musorgského a pak společně vystoupili 
pod názvem Orchestre Démos Europe. 
Českou republiku v tomto mnohačlenném 
tělese reprezentovali Max Lasek, Lucie 
Kopalová a Julie Krejčí z Nadačního fondu 
Harmonie. „Je to krásný nápad a myslím 
si, že by bylo úžasné, kdyby tato myšlenka 
nezapadla a bylo možné vytvořit tradici, 

řemeslech. Workshopy mají také za úkol 
pozitivně rozvíjet řadu vlastností, které se 
dětem budou v budoucnu jednoznačně 
hodit. Díky práci s různými druhy nářadí 
si zlepšují motoriku. učí se trpělivosti, 
schopnosti plánování, držení se pracov-
ního postupu a v neposlední řadě také 
pozornosti. Řemeslo je skvělý nástroj ke 
komplexnímu rozvoji našich dětí. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv spolku Šikovné děti

Mateřinky z Prahy 1 se od konce minulého roku 
učí zajímavým řemeslům. Spolek Šikovné děti si 
pro ně připravil workshopy, kde mohou rozvíjet 
svůj kutilský talent. To vše se odehrává v rám-
ci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání 
(MAP), a tak mají rodiče jistotu, že tato činnost 
dává opravdu smysl.

Připravujeme 
se do školy!
škola nanečisto na základních 
školách Prahy 1 nabízí hodiny 
pro malé předškoláčky:

zš nám. curieových
pondělí–čtvrtek 15:00–16:00 hod. 
pátek 15:15–16:15 hod.

zš brána jazyků
každý čtvrtek 14:00–15:00 hod., 
15:00–16:00 hod. 

zš Malostranská
Je možné přihlásit se  
do 26. května v Karmelitské.

zápisy do zš
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My, co tady žijeme

Je naprosto samozřejmé a pochopitelné, že 
mediální prostor v těchto týdnech je vyplněn 
válkou našich sousedů na východě. Vedle 
podrobných informací o dění na frontových 
liniích jsme průběžně informováni o sta-
vu pomoci lidem, kteří museli opustit své 
domovy. Do celonárodní mozaiky pomoci se 
samozřejmě zapojila i naše městská část. 
Výčet způsobů pomoci, počet ubytovaných, 
výše vybraných prostředků na charitativní 
účet včetně toho, pro jaký účel vybrané pení-
ze budou použity, si čtenář přečte na jiných 
místech časopisu Jedna nebo se to dozví 
v průběžných informacích na sociálních 
sítích, které jsou běžně občanům k dispozici. 
My, členové klubu My, co tady žijeme (STAN, 
KDu-ČSL, IO a nezařazení) považujeme 
maximální rozsah možné pomoci za samo-
zřejmost, ale zároveň, a to je velice důležité, 
si uvědomujeme, že čas, kdy naše kroky vede 
„srdce“, má své hranice. Nutně přijde doba, 
kdy naší povinností bude opět vzít „rozum 
do hrsti“ a racionálně, s ohledem na občany 
žijící v Praze 1, vést naši obec do „normá-
lu“. Nebude to jednoduché, ale vodítkem 
může být pro všechny skutečnost, kdy vedle 
vyčerpávající práce se zajištěním pomoci 
všeho druhu dbáme, aby se náš obvyklý život 
v Praze 1 nezastavil. To znamená, že i v těch-
to pohnutých dnech realizujeme plánované 
investiční projekty, zajišťujeme přidělování 
bytů sociálně potřebným či zaměstnancům 
vybraných profesí, jako jsou učitelé, policisté 
anebo zaměstnanci Nemocnice Na Františ-
ku. Samozřejmě, že jsme nerezignovali na 
společenský a kulturní život našich seniorů. 
Jednoduše řečeno, i v této pohnuté době 
plníme své povinnosti, které jsme vzali na 
sebe zvolením do vedení radnice. Navíc, a to 
je velmi důležité, se nenecháme otrávit po-
křikováním některých zastupitelů, především 
ze strany Pirátů a zvláštního uskupení Praha 
sobě. už proto, že jejich schopnost řešit 
problémy Prahy 1 končí zavřením jejich úst.

MCTŽ 

TOP 09

Praha 1 pomáhá ukrajině

Naše městská část reaguje na útok 
ruské armády proti ukrajině finanční 
pomocí. Schválili jsme 500 tisíc korun 

pro humanitární projekty Charity Čes-
ká republika a 2 miliony korun jako dar 
pro Velvyslanectví ukrajiny v Praze. 

Hlavnímu městu se nabídla ubytovací 
kapacita Prahy 1, která se postupně obsazuje 
rodinami prchajícími před ruským válečným 
konfliktem. Nemocnice Na Františku poskyt-
ne ukrajinským uprchlíkům péči. Do našich 
základních a mateřských škol přijímáme 
ukrajinské děti a zajišťujeme výuku českého 
jazyka. Sociální pracovníci radnice pomáhají 
vyřizovat potřebné úřední dokumenty.

Našim dobrovolníkům a členům 
TOP 09 se podařilo organizovat cestu na 
ukrajinu, během které se podařilo dovézt 
sedm tun potřebného materiálu v podobě 
zdravotních pomůcek, vojenského vybavení 
(neprůstřelných vest a dalších chráničů) 
a následně věcí pro děti. Cestou zpět se 
nám podařilo vzít osmašedesát lidí, jednoho 
pejska a jednu kočku. 

Ohromně si cením vaší vlny solidarity. 
Dovolte mi však vás upozornit, že jet s mate-
riální pomocí na hranice „na blind“ nemá 
smysl. Naši pomoc jsme převáželi koordi-
novaně za hranice. V uprchlických táborech 
je věcí dostatek. Opačně to je u odvozu lidí. 
Jsou jich tisíce, převážně maminky s dětmi, 
a nemají kam jít. 

Na závěr vám moc děkuji za vaši pod-
poru a pomoc. To, co děláte, je důležité. 

Giancarlo Lamberti,  
předseda TOP 09 Praha 1

hnutí aNO

snad už se nadechneme

Zatím to vypadá tak, že covid už nikoho 
nezajímá. Jak mávnutím kouzelného proutku 
je problém vyřešen. A doufám, že se jen tak 
nevrátí. Nás teď čeká jen sčítat škody. A věru, 
nebudou malé. Zdražování leze do astrono-
mických výšin. Komise majetku řeší jednu vý-
pověď z důvodu neplacení nájmu za druhou. 

Naštěstí radnice přečkala tuhle divno-
dobu bez větších šrámů. Praha 1 je naštěstí 
silné město. Neměli jsme účty u krachlé  
banky, většina nájemců platí včas a v plné 
výši a na každý uvolněný prostor se hlásí 
noví nájemci. 

Jest pravdou, že po vlně covidové 
přišla ihned vlna uprchlická. A ta mě mrzí 
o to víc, že celý život prosazuji jedno jediné 
heslo, a to: VÁLKA JE VŮL.

Miluji děti. Mám čtyři. Žádné dítě na 
světě by nemělo vidět, co válka je, natož to 

zažít. Jakákoli pomoc v této chvíli je dobrá. 
A my pomáháme. 

Ano, v ulicích slyšíme tolik ukrajinštiny, 
že si chvílemi připadám jak ve Lvově na 
náměstí. 

ulice se plní lidmi a znovu začínáme 
potkávat lidi s kufry v rukou. Vrací se ten sta-
rý pražský Babylon. 

A pro mne jako restauratéra je to krás-
ný pocit, po dvou letech mít znovu PLNEJ 
LOKÁL. 

Praha 1 je nádherná, máme se čím 
chlubit a já mám prostě pocit, že krása se 
má ukazovat. Celému světu.  

Za mne jsme tu divnodobu zvládli se ctí, 
a proto věřím, že si na to občan vzpomene, 
až půjde hodit volební lístek, až bude rozho-
dovat, jak dál. Volby totiž klepou na dveře. 

už teď se dávají dohromady kandidát-
ky, volební lídři, zamlouvají se plakátovací 
plochy, domlouvají se koalice, ale hlavně 
se připravují nápady, jak zaujmout vás, 
rezidenty Prahy 1, abychom dostali šanci 
v příštích čtyřech letech ukázat, co vlastne 
chceme. Teď je ta doba, kdy se rozhoduje, 
jak ve volbách uspějeme. Tak nám prosím 
držte palce, ať si připravíme to, co Praha 1 
opravdu potřebuje, ale hlavně co potřebuje-
te VY, ke svému životu, podnikání, k výchově 
našich dětí, prostě k budoucnosti. 

S přáním příjemného dne

Vojtěch Ryvola
ANO Praha 1

zelená pro jedničku

jak dát Praze 1  
konkurenční výhodu pro život

V plánovacích setkáních s občany vystoupil 
do popředí zjevný problém naší městské 
části: historické centrum hlavního města 
se vylidňuje a ve své současné podobě ne-
přitahuje významný počet nových trvalých 
obyvatel. Jako místo pro život ve městě 
prohrává s okolními mladšími městskými 
čtvrtěmi, jako je Letná, Vinohrady, Dejvice, 
Karlín apod. Praha 1 je vnímána jako drahá, 
a přitom nenabízí oproti jmenovaným oblas-
tem vyšší kvalitu života v žádném běžném 
parametru. Rodiny uvažující o budoucím 
místě k bydlení odpuzuje představa života 
v kulisách nevkusného a rušivého turis-
tického cirkusu. (My z Prahy 1 víme, že 
to teď není tak špatné, ale to se považuje 
za přechodný jev.) Někteří zmiňují „špat-

né parkování“, ale to je ve skutečnosti na 
Vinohradech i na Letné stejně nedostupné.

Co s tím? Zelení jsou přesvědčeni, že 
dlouhodobé řešení pro Prahu 1 spočívá ve 
třech hlavních politikách:

1) ukončit erozi bytového fondu, to 
znamená zakázat v Praze 1 přeměnu bytů 
na turistické ubytování a také neprivatizovat 
další městské byty.

2) Zatraktivnit život v městské památ-
kové rezervaci podstatnou redukcí zbytných 
automobilů v pohybu i v klidu. To znamená 
postupnou redukci parkovacích míst pro 
nerezidenty, přerušení dopravních průtahů, 
zavedení zón 30 nebo sdílených dopravních 
prostorů do celých čtvrtí, preferenci chodců 
a cyklistiky, odstranění rušivých dopravních 
značek. Jsme přesvědčeni, že právě tato 
proměna by dala Praze 1 konkurenční výho-
du, kvůli které se sem lidé budou stěhovat, 
namísto aby utíkali.

3) Investovat do kvalitních proměn 
veřejných prostranství. Rekonstrukce 
významných náměstí a ulic neskutečně váz-
nou – jak může takto vypadat třiatřicet let 
od sametové revoluce Revoluční? To, co se 
podaří realizovat, má občas ubohou úroveň 
(Betlémské náměstí). Centrum města si 
zaslouží architektonické soutěže a velkorysý 
investiční plán.

Praha 1 potřebuje zásadní změnu 
myšlení. V letošních komunálních vol-
bách se budeme ucházet o vaše hlasy, 
které tento posun k lepšímu umožní.

JuDr. Pavel Marc

Praha 1 sobě

Maršmeloun jako symbol

Maršmeloun se vžil jako jméno sporné stav-
by bytového domu na obecních pozemcích 
vedle Anežského kláštera. Kvůli jeho archi-
tektonické nevhodnosti se v roce 2014 do-
konce demonstrovalo. Jde ovšem i o kauzu 
korupční a o symbol bytové politiky Prahy. 

Projekt započal již v devadesátých 
letech kontroverzní italský podnikatel Raze-
tto. V roce 2007 s ním Praha dosti nestan-
dardně uzavřela dvě vzájemně provázané 
smlouvy. Dle první smlouvy si bude moci 
koupit městské pozemky poté, co na nich 
postaví sjednaný dům. A dle nájemní smlou-
vy je povinen do té doby za pozemky platit 
nájemné. Obě smlouvy jsou navíc z formál-
ních důvodů neplatné. A developera v roce 
2011 asi placení nájmu přestalo bavit, a tak 
magistrát zřejmě prohlásil nájemní smlouvu 
za neplatnou a vrátil developerovi dosud 
zaplacené nájemné. První smlouva je ovšem 
prý stále platná a developer může stavět. 

Projekt pak od pana Razetta koupil kon-
troverzní olomoucký miliardář Pavel Hubáček. 
Muž, který dle Nadačního fondu proti korupci 
poskytoval bydlení Jaroslavu Faltýnkovi a 

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

jeho milence a od Topolánkova ministra Aleše 
Řebíčka koupil vilu v Toskánsku. Neplatnost 
smlouvy, kterou koupil, se pan Hubáček snaží 
vyřešit „přemlouváním“ magistrátu, aby mu 
pozemky prodal ihned. A aby proti kupní ceně 
započetl ještě náklady, které dosud s projek-
tem měl: třeba náklady na vedení účetnictví. 
Absurdní? Na magistrátu s tím všichni souhla-
sí. Pro je i starosta Hejma, jehož blízký kolega 
v rámci projektu získal milion korun. Jediná 
Praha Sobě již tři roky proti prodeji protestuje 
a chce, aby si Praha za pozemky místo peněz 
vzala část bytů, které tam developer vybuduje. 
Právě to ale miliardář zuřivě odmítá a v únoru 
začal – zřejmě bez smlouvy – stavět.

Praha teď rozhoduje, co bude Maršme-
loun symbolizovat. Návrat obecního bydlení, 
nebo návrat devadesátek?

Tým PRAHA 1 SOBĚ, 
praha1@prahasobe.cz

ODs

změna správy Vrchlického sadů 
a havelského tržiště 

Jako předseda bezpečnostní komise 
v Praze 1 velmi bedlivě sleduji součas-
nou situaci před hlavním nádražím a ve 
Vrchlického sadech. V současné době 
se řeší převod tohoto prostoru na Ma-
gistrát hlavního města Prahy, který měla 
MČ Praha 1 dlouhodobě ve své správě. 

Doufám, že magistrát hlavního města 
bude pokračovat v pozitivních zlepšeních 
v oblasti, která se týká hlavně bezpečnosti. 
Jsem přesvědčen, že převod Vrchlického 
sadů na magistrát je správný krok, v této 
oblasti se totiž plánují velké úpravy, včetně 
nové tramvajové tratě z Vinohrad.

Pevně doufám, že provoz denního centra 
Naděje, které sídlí pod magistrálou, bude 
řešeno ze strany magistrátu systémově a kon-
cepčně, tak aby nadále nezvyšovalo bezpeč-
nostní riziko pro obyvatele blízkého okolí.

Tyto akce budou velmi finančně nároč-
né a Praha 1 by neměla dostatek finančních 
zdrojů na jejich realizaci. Nicméně MČ Pra-
ha 1 se i nadále snaží prostory před hlavním 
nádražím vylepšovat. Nyní se zde montují 
nové venkovní toalety. Jsem přesvědčen, že 
kromě moderního vzhledu budou podstatně 
praktičtější než původní, především z hledis-
ka prevence kriminality. 

Na druhou stranu Magistrát hlavního 
města Prahy převede do užívání MČ Prahy 1 
Havelské tržiště s přilehlými objekty. Zde 
vidím podstatně větší potenciál pro měst-
skou část, jak oživit novými prvky centrum 
Prahy 1 tak, aby se stala atraktivnější jak pro 
občany, tak pro návštěvníky. 

Chystá se celková změna v pojetí pro-
stor v oblasti nynějšího tržiště včetně oprav 
některých přilehlých objektů patřících MČ 
Prahy 1. 

Měla by zde vzniknout tzv. Staroměst-
ská beseda, veřejný prostor, kde by se mohli 
obyvatelé centra Prahy společně scházet 
při kulturních akcích. V současné době se 
pohybuje nejen v okolí Havelské, ale i v ulici 
V Kotcích mnoho lidí pochybné existence. 
Několikrát jsme na bezpečnostní komisi 
řešili tyto nepříjemné situace jak s prodejem 
drog, tak s hlukem opilých návštěvníků. Vě-
řím, že převodem této lokality do správy MČ 
Prahy 1 se zlepší i bezpečnostní situace jak 
pro návštěvníky, tak pro místní obyvatele.

Josef Ludvíček, předseda komise  
bezpečnosti a prevence kriminality 

Piráti

centrem na vozíku

Lidé na vozíku jsou společností často 
vnímáni jako chudáci, nebo bývají naopak 
nemístně adorováni, pokud zvládají práci, 
školu, rodinu a další aktivity. Ráda bych 
z pohledu vozíčkáře čtenářům přiblížila ně-
které naše strasti. Možná tak lépe pochopí, 
proč nemůžeme venku fungovat tak jako 
zdraví lidé. A nejedná se pouze o chůzi.

Lidem na vozíku minimálně polovina 
těla nefunguje, končetiny se nedokrvují, vzni-
kají chronické potíže, které mnohdy ztěžují 
život i více než samotná nepohyblivost. Pro-
hlubují se bolesti páteře, dochází k únavo-
vým zlomeninám, dekubitům. Ochrnutá mí-
cha znamená i částečné ochrnutí vnitřních 
orgánů včetně močového měchýře. Musíme 
užívat medikace, hlídat si pitný režim a hlav-
ně zajistit včasnou návštěvu toalety. 

Vozíčkáři chtějí žít stejně jako ostatní. 
Dostat se na kulturní akce, sportoviště, úřady, 
k lékaři, vyzvednout děti a cestovat. Nemyslet 
na to, kolik času navíc si plánovat na přesun 
z bodu A do bodu B. Netrápit se tím, zda je po 
cestě nebo v cílové destinaci přístupná toale-
ta. A právě v oblasti bezbariérových toalet má 
centrum Prahy stále velký deficit.

Ano, do historických budov se člo-
věk na vozíku dostává těžko. S čím se ale 
nemohu smířit, jsou nově rekonstruované 
a nové stavby, jež nesplňují normy bezbarié-
rové stavební vyhlášky. Odstraňovat později 
chyby je mnohem nákladnější, než dodržet 
požadované normy od začátku.

Snadný přístup není určen pouze vo-
zíčkářům. Hodí se rodičům s kočárky, méně 
pohyblivým seniorům, lidem se zlomenou 
nohou, ocení ho naši nevidomí spoluobča-
né. Centrum Prahy stále není přizpůsobené 
nezávislému pohybu místních ani zahranič-
ních pohybově omezených osob, což není 
dobrá vizitka hlavního města. 

Snad se tedy situace začne řešit více.
Chceme-li být civilizovanou společnos-

tí s respektem ke všem lidem bez rozdílu, 
není jiná možnost.

Ema Rónová a Piráti Praha 1
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Pavlo, ty jsi zasloužilá členka spolku!
No jasně, spolkový život mám ráda. Společně s lidmi se 
dá dělat daleko víc věcí. Tady na Malé Straně jsme jako na 
vesnici a přitom ve městě. Zbožňuji to! Máme tady kontinu-
ální debaty, které mě nabíjí, inspirují a naplňují. Nedávno zde 
proběhl Malostranský masopust, který pořádá náš spolek ve 
spolupráci s MČ Praha 1, Městskou policií Prahy 1, Výtvarní-
ky Karlova mostu a Dobrovolnými hasiči Prahy 1. Je to jedna 
z největších akcí našeho spolku, na kterou vždy vybírám 
a navrhuji kostýmy. Letos byl masopust obzvláště pove- 
dený!

Pohotovostní lékárna s nonstop provozem v Praze 1 dosud 
nabízela své služby v ulici Palackého. Od března 2022 se 
občané mohou nově obracet právě na lékárnu Na Františku. 
A už nyní tak v hojném počtu činí. Akutní problémy s virózami, 
nachlazením nebo nějakým drobným zraněním neznají den-
ní nebo noční dobu, a proto je nepřetržitý provoz tak důležitý. 
To samé samozřejmě platí pro víkendy a svátky. K dispozici 
jsou volně prodejné léky, ale také ty na předpis či eRecept. 

Pokud se nejedná o akutní problém, lékárnu můžete 
navštívit v běžné otevírací době ve všední dny. Kromě základních 
léčiv, které nabízí zmíněná 24/7 pohotovostní služba lékárny, si 
zde můžete zakoupit také zdravotnické potřeby včetně obvazů, 
ortopedických pomůcek, zdravotní obuvi nebo například hy-
gienických prostředků.

Zaměstnanci pod vedením Mgr. Andrey Medveďové vám 
se vším ochotně poradí, ať už dorazíte přes den, nebo využijete 
nově spuštěného nonstop provozu. Platit zde můžete hotově, 
kartou a akceptují zde také vybrané poukázky nebo karty. 

Provozní hodiny:
lékárna: po–pá 8:00–17:00,

lékárenská pohotovost: po–pá 17:00–8:00, 
so, ne a svátky NONSTOP

(výdej přes okénko na zazvonění),

prodejna zdravotnických potřeb: po–pá 8:00–15:30

Telefonní kontakt: 222 801 397

Více informací naleznete na webových stránkách: 
www.nnfp.cz/oddeleni/ustavni-lekarna.

Text: Jan Petříš
Foto: Pavel Dvořák

Lékárna na Františku
má otevřeno
nonstop
Jedním z nejstarších oddělení Nemocnice 
Na Františku je lékárna. Provoz zahájila 
již v roce 1624. Od té doby zásobuje 
nemocnici léky nebo zdravotnickým 
materiálem a je také volně přístupná všem 
příchozím občanům. Nově je v lékárně 
k dispozici výdejní okénko, které funguje 
nonstop. Pražané tak mají v blízkosti místo, 
na které se mohou obrátit, kdykoli je bude 
něco trápit.

Pavla Michálková, oděvní výtvarnice a návrhářka filmových kostýmů, žije na 
pražské Malé Straně mnoho let. Miluje Petřín a hlavně pohledy z něj na všechny 
pražské věže. Má ráda Kampu a její jarní vůni. Povídaly jsme si s ní v průběhu 
její úspěšné výstavy, která se konala ve Spolku občanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan na Malostranském náměstí.

Inzerce

Máš za sebou velkou profesní zkušenost z doby, kdy se tu „lá-
maly ledy“ v devadesátých letech. jak na to vzpomínáš?
Byla to zvláštní doba. Před revolucí jsem působila ve Studiu 
pohybového divadla Niny Vangeli a hráli jsme v Branickém 
divadle. Každé představení, kdy jsme pracovali na ne vždy 
povolených kusech, mohlo být zároveň první i poslední. Působili 
tam lidé od divadla, ale i z ostatních profesí. Dnes jsou z nich 
renomovaní výtvarní umělci, fotografové, tanečníci, kurátoři. 
Pracovali jsme na projektech společně. Já jsem se podílela 
na kostýmním a scénickém ztvárnění každého představení, 
ve kterém jsem i hrála. Fotili jsme stylizované fotografie do 
tehdejších lifestylových časopisů. Byla jsem tehdy členkou 
Jazzové sekce, která pořádala spousty zajímavých koncertů 
a prezentací tenkrát zakázaného umění. Mým prvním veřejným 
výtvarným počinem byla účast na oblíbené výstavě Malostran-
ské dvorky, kde jsem vystavovala objekt s názvem Prší. I přes 
mnohé komplikace, které s sebou nesla tehdejší doba, jsme 
byli aktivní. Po roce 89 jsme zaujali umělce z Evropy, kteří nás 
zvali ke spolupráci. Za hranicemi mělo vše svoji kontinuitu, 
jasný jednoduchý přístup a tím jsme se rádi nechali inspirovat.

když si vzpomeneš na bývalé časy, je něco, co bys ráda vrátila?
Možná tu možnost soustředit se jen na práci a nemu-
set se zabývat každodenním přebytkem informací. 

co si přeješ, Pavlo?
Abych mohla dělat svou práci dál a měla inspiraci. Prá-
vě dokončujeme film s režisérem Jakubem Krompa-
chem a kameramanem Kurtem Neubauerem, který má 
mít premiéru na podzim, tak si přeji, aby měl úspěch.

je před námi jaro a léto. jak bys poradila ty, jako kostýmní návr-
hářka, ženám s výběrem oblečení?
Větší odvahu pro barvy a materiály. Aby byly princezna-
mi a neschovávaly se. Aby měly svět krásný a zábavnější 
a byly ženami! Aby si zase našly krajku a knoflíky s per-
letí a vzpomněly si na eleganci našich předků. Odhoďte 
tepláky, oblečte šaty! Žijte život barevně a odvážně.

Kostel svatého Mikuláše rozeznívá své zvony. Loučí-
me se a přejeme Pavle inspiraci a lásku. Je jaro… 

Text: Michaela Bitner Hochmanová
Foto: Jaroslav Tatek

Pavla Michálková: Žijte 
život barevně a odvážně

Mgr. Andrea 
Medveďová, 
vedoucí ústavní 
lékárny Nemocnice 
Na Františku

http://www.nnfp.cz/oddeleni/ustavni-lekarna
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Majitel květinového 
ateliéru, florista Pavel 
Hruška, podniká ve světě 
květin už od devadesátých 
let. Květinový ateliér 
Hruškadesign ve Ště- 
pánské 21 na Novém 
Městě stojí rozhodně  
za návštěvu.

S aranžováním květin pro různé příleži-
tosti má pan Hruška letité zkušenosti. 
umí zkrášlit květinami svatby, koncerty, 
výstavy i další události. Jako zákaz-
ník budete vždy tou nejvyšší prioritou 
a Hruškadesign pro vás doladí i ten 
nejmenší detail. Na webu hruskadesign.
cz naleznete celou řadu referencí a člán-
ků, které naše lichotivá slova potvrzují.

Hruškadesign tu však není jen pro 
velké akce: „Umíme vyzdobit velkolepé 
slavnosti a uvázat květinu i za několik 
tisíc korun, ale i pokud chcete třeba jen 

Obchůdek na Újezdě  
ve Vítězné 12 upoutá svou  
pozornost už svou zajíma-
vou venkovní podobou.

„Snažíme se mít vždy něco jiného,“ shrnuje 
filozofii rodinného podnikání Petr Kubín. 
„Své úspěchy zakládáme především na 
dodržování dlouholetých tradic se snahou 
dosáhnout co nejvyšší kvality za zajímavou 
cenu,“ dodává. V sortimentu nabízejí nejen 
kabáty a bundy, ale také čepice, rukavice, 
šály, boa, kabelky, peněženky a opasky.

Kromě výroby zcela nových kabátů, 
bund a jiných oděvů poskytují i další služby. 
Patří k nim čištění, opravy, poradenství 
a styling a také nabídka úschovny. „Pravé 
kožichy potřebují péči, která zachovává 
a prodlužuje jejich životnost. Zákazníkům 

Kožešiny Kubín nabízejí 
vlastní originální sortiment

Jedna z pražských věží, 
kterou spravuje Prague 
City Tourism, Prašná 
brána, je opředena mnoha 
historickými zajímavostmi. 
Chcete se o ní dozvědět 
více? Čtěte dál, nebo přijďte 
osobně na věž Starého 
Města a využijte možnost 
komentované prohlídky 
k zakoupené vstupence 
zdarma. 

V porovnání s vlastivědnými vycházka-
mi po pražských čtvrtích, o kterých jste 
se mohli dočíst v minulém čísle, jsou 
kurátorské prohlídky objektů ve správě 
Prague City Tourism mnohem komorněj-
ší. Před Prašnou bránou se proto schází 
jen desetičlenná skupina. Kapacitní 
omezení je nutné pro bezpečný pohyb 
v objektu i komfort všech účastníků.

Dobrá čtvrtina výkladu proběhne 
venku, před západním průčelím brány. 
Kurátor Karel Kučera nejprve stručně 
popíše historii stavby: původní, takzva-
ná Horská brána (vycházela od ní cesta 
do Kutné Hory), stála o něco hlouběji 
směrem do Starého Města. Zbořena byla 
ve druhé polovině patnáctého století, kdy 
už jí nikdo neřekl jinak než Odraná. 

Současná stavba byla založena 
v hradebním příkopě, který se po vzniku 
Nového Města pražského stal zbytečným 
a sloužil leda jako skládka odpadků. Její 
základy proto dnes leží devět metrů pod 
úrovní okolního terénu. Svou podobou 
odkazuje na Staroměstskou mosteckou 
věž a současně svědčí o tom, jak gotiku 
vnímalo devatenácté století. Dostavěna 
totiž byla až v letech 1878–1886 podle 
návrhu architekta Josefa Mockera.

Karel Kučera vytahuje působivé sché-
ma věže rozkreslené na úroveň jednotlivých 
kvádrů. ukazuje na něm barevně odlišené 
středověké kameny, pak ty, které pocházejí 
z devatenáctého století, a konečně také 
pruh žlutých polí při patě brány; ten sig-
nalizuje současné rekonstrukce. „Tenhle 
pás kvádrů bylo nutné vyměnit i ve dvacá-
tém století, protože kámen byl už hodně 
degradovaný působením moči,“ říká kurátor 
nesentimentálně. „Psí, že?“ ptají se někteří 
účastníci. Ti, kteří znají frekvenci hospod 
v okolí v sedmdesátých letech, uvážlivě mlčí.

V prvním patře si obdélníkovým 
otvorem prohlížíme odkryté trámy; 
skláníme se nad nimi s nábožnou úctou. 
„Jsou až z devatenáctého století, z pře-
stavby,“ informuje nás kurátor. Zklamaně 
odstoupíme a průvodce na ně hodí prkna 
na zakrytí otvoru. „No a tyhle fošny jsou 
původní, středověké,“ utrousí při tom.

Na balkoně, který věž spojuje se 
sousedním Obecním domem, nás pak 
upozorní na (viz TajENku švédské 
křížovky na str. 38) na kvádrech. Dělníci 
je tu překvapivě nedělali proto, aby na ně 
historie nezapomněla, ale aby na ně neza-
pomněl polír (vedoucí stavby). Placeni 
byli každý den podle toho, co postavili. 

Prašná brána: 
Monumentální vstup 
do Starého Města

Ve druhém podlaží si prohlédneme Praš-
nou bránu ještě před přestavbou – na 
nejstarších fotografiích a na kopii z Lan-
gweilova modelu Prahy. V mezistropí pak 
skoro nedýcháme při pohledu na klenbu, 
již drží jediný kámen – klenák uprostřed.

Před vstupem na ochoz – pomyslné 
třešince na dortu prohlídky – nás kurátor ješ-
tě upozorní, která krytina je z devatenáctého 
století a která až z dvacátého. Po vášnivé de-
batě několika mužů o tom, proč je třeba klást 
břidlici na střechu v dešti, pak znovu upřesní 
obrat „byla pokládána za Mockera“ a skupina 
konečně vyrazí na ochoz. Je to dechberoucí, 
závratný zážitek. Doslova.

Mimochodem! Věděli jste, že v Praš-
né bráně se téměř jistě nikdy neskladoval 
střelný prach? Jen blázen by si postavil 
prachárnu uprostřed města. Asi jste to už 
mnohokrát slyšeli, že ano? Nedivte se – 
lidi strašně rádi práší.

Veškeré informace o pražských 
věžích a termínech komentovaných 
prohlídek, které jsou v ceně vstupenky, 
naleznete na stránkách: prague.eu/cs/
prazske-veze. 

Text: Prague City Tourism
Foto: Archiv Prague City Tourism

neobyčejné květinářství

jednu kytičku pro radost, jsme tu pro 
vás,“ říká Pavel Hruška. 

Pan Hruška je schopen zajistit 
opravdu cokoli, co vás napadne. My 
jsme ho zastihli v obchodě právě ve 
chvíli, kdy přebíral zásilku citrónovníků 
i s plody. Vzdálenost ani omezená do-

stupnost není pro Pavla Hrušku překáž-
kou. Kdyby snad začalo něco růst na 
Antarktidě a vy jste po tom zatoužili, už 
víte, kam se obrátit. 

Text: Jan Petříš
Foto: Pavel Dvořák

proto nabízíme možnost si je u nás mimo 
sezónu nošení uschovat v prostorách, které 
jsou vlhčené a podchlazené. Kožich si tak 
zachová svůj lesk i měkkost,“ vysvětluje Petr 
Kubín. A právě podchlazení je chrání proti 
napadení škůdci, jako jsou například moli.

Po několika letech celosvětového 
poklesu zájmu o oděvy z pravé kožešiny 
roste v poslední době prodej kvalitních 
kožešinových a kožených kabátů a bund 
například mezi mladými. „Mladí často 
přicházejí s vlastní konkrétní a originální 
představou, co by si u nás chtěli nechat 
ušít,“ prozrazuje Petr Kubín.

Chcete-li tedy zažít něco krásného, 
zajímavého a noblesního, zastavte se 
v obchodě Kožešiny Kubín. Otevřeno tu 
mají od pondělí do pátku od 9:00 do 18:00, 
v sobotu pak od 9:00 do 13:00. 

Více informací o něm najdete na 
www.kozesinykubin.cz. 
Text: Milan Hulínský  Foto: Pavel Dvořák

http://www.kozesinykubin.cz/
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Soutěž o knihu: Znáte Prahu 1?
Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili 
pravidelnou soutěž, v níž si můžete 
otestovat svůj pozorovací talent. 
V každém čísle najdete jednu foto- 
grafii domu, jeho průčelí nebo  
interiér. 

Vaším úkolem bude uhádnout, 
co je to za dům a ve které ulici se 
nachází. Tentokrát vám napovíme, že 
dům s tímto působivým interiérem se 
nachází v okolí Můstku. Ti, co sledují 

den příchodu Ježíše do Jeruzaléma. 
V kostele se v tuto neděli světí větvičky 
kočiček a jsou rozdávány místo palmo-
vých ratolestí. Trochu magie ale i v tomto 
aktu zůstalo: věřilo se, že taková větévka 
v domě zahání pohromy, kouzla a čáry. 
Pokud jste ji dali do sklepa nebo na kraj 
pole, měla ochránit úrodu. V tuto neděli 
se nesmělo nic péct, aby nebyl „zape-
čen“ květ stromů. Stará magie stále žila 
v paměti našich předků, a tak se stavení 
vymetalo zelenou ratolestí, aby se v domě 
nezabydlela neřest, zhýralost a nemrav-
nost. 

Poslední týden půstu se nazýval 
pašijovým. Modré pondělí jako symbol 
klidu, Šedivé nebo Žluté úterý, předzvěst 
smutku. A Škaredou středou (prý podle 
toho, že se ten den Jidáš škaredil na Je-

žíše; kdo se škaredí o této středě, zůstane 
mu to po každou středu v roce), nebo 
také Sazometnou, začaly přípravy svátků. 
Veškerá těžká práce se zastavila, bílila se 
stavení a vymetaly se saze z pecí a komí-
na, vše zastaly hospodyňky. 

Na Zelený čtvrtek hospodyně vstala 
dříve než ostatní, vše poklidila a poté se 
s rodinou pětkrát pomodlila. Všichni se 
omyli rosou, aby byli po celý rok zdraví. 
V tento den se snídaly jidáše s medem,  
a zvony „odlétaly do Říma“: při posledním 
zvonění se mělo vyjít do sadu a zatřást vší 
silou stromy, aby daly hodně ovoce.

Velký pátek připomíná ukřižování. 
Bílá sobota je dnem světla a zakončuje 
čtyřicetidenní půst. Vrcholí přípravy na 
Boží hod velikonoční, nabádá nás k očistě 
těla, mysli i příbytků. Velikonoční neděle 
pak oplývá hojností: vynahrazovala našim 
předkům strádání po dlouhém půstu. 

Velikonoční pondělí oslavuje radost 
z „nového začátku života“. Chlapci a muži 

chodí i dnes na koledu s pomlázkou, 
děti koulely po koledě vajíčka do důlků, 
děvčata je vyhazovala do výšky. Ta, která 
vyhodila vajíčko nejvýš a chytila je nepo-
rušené, vyhrála. Pomlázka, dynovačka, 
binovačka, žíla, karabáč, prut, pamihoda 
nebo tatar, to jsou názvy pro samotný 
„nástroj“ spletený z různého množství 
proutků. Pomlázkou označujeme ale 
i samotnou kolední obchůzku nebo také 
mrskačka, mrskut, šlahačka, šmygrust. 
Pomlázka nakonec označuje i samotnou 
odměnu za koledování. Vždy vycházíme 
od obřadu omlazování/pomlazování. 
V některých krajích se na „Červené 
pondělí“ místo šlehání prutem polévalo 
vodou. Červená barva pro název pondělka 
i pro barvu vajíčka byla odvozena od sym-
bolu barvy pro život, lásku, oheň a krev. 

Text: Terézia Kalinayová
Ilustrační foto: pixabay.com

V
Na Velikonoce je úzce napojen ma-
sopust, jehož konec ohlašoval dlouhý 
půst. Předvelikonoční postní čas, tedy 
čtyřicet dní, trval až do Bílé soboty. 
Naši předci více respektovali rozděle-
ní ročních období. V postní době má 
člověk pracovat na obnově a proměně 
svého života. Každá neděle až do té 
velikonoční má své zvláštní jméno.

S Liščí, Pražnou nebo Kýchavou 
nedělí, která letos vyšla na 20. března, 
přichází i jarní rovnodennost. Kýchání se 
považovalo za prospěšné, dámy ho často 
vyvolávaly bylinkovými prášky, třeba ze 
sušených konvalinek nebo kýchavice. 

Čtvrtá neděle se nazývala Družebná 
nebo Růžová. Děti chodívaly po vsi a zpí-
valy: „Jaký je to družbanec bez koření, bez 

vajec, panímámo, dejte pár vajec.“ A že 
jste o družbancích neslyšeli? Šlo o koláče 
s několikerými náplněmi, název je odvo-
zen od zvyku, kdy družba se ženichem 
chodíval do domu, kam chtěl mládenec 
přijít o pomlázce na námluvy. V některých 
vsích byla zvolena královna: bíle odě-
na a ozdobena červenými pentličkami 
a pozlátkovými hvězdičkami měla vítat 
jaro. Zvyk má snad kořeny v křesťanstvím 
potlačovaném obrazu bohyně jara, Vesně. 

Květná nebo Palmová neděle je již 
spjata s křesťanskou vírou. Připomíná 

Výtvarnice Terézia Kalinayová 
se mnoho let věnuje folklor-
ním řemeslům. S paličkovanou 
krajkou začala už v dětství. Dnes 
se jí hodí při výrobě panenek 
i šatů. Zvládá několik rukodělných 
technik – paličkovanou krajku, 
zpracování vlny, plstění, předení 
lnu, malování obrazů, výrobu 
panenek i navrhování šatů.

V současné době je pro 
mnohé symbolem Velikonoc 
pomlázka, zdobená vajíčka 
a někde možná ještě přetrvala 
vzpomínka na polévání vodou. 
Velikonoce mohou být ale 
mnohem zajímavější, nahlíží-
me-li na ně očima tradic, 
očima zvyků našich předků. 

Velikonoce očima  
tradic a zvyků

?
pravidelné procházky na našem  
FB Praha1 Online, možná už ví... 

Správné odpovědi můžete posílat  
do 20. 4. na redakce@praha1.cz. 
Výherce se už teď může těšit na knihu. 

Foto: Jaroslav Tatek

mailto:redakce@praha1.cz
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Pro náhlou chlapcovu smrt neexisto-
valo žádné rozumné vysvětlení, sta-
roměstský lékař Brumml proto nařídil 
soudní pitvu. Ta se odehrála den po 
chlapcově úmrtí – v úterý 6. května 
1890 – a její výsledek všechny šoko-
val. Václav Pulec byl otráven. Příčinou 
jeho smrti se stal prudce jedovatý 
oxid arsenitý známý spíš jako arsenik, 
otrušík nebo lidově utrejch. Jenže kdo 
by chtěl otrávit třináctiletého chlap-
ce arsenikem? To netušili nešťastní 
rodiče ani Václavovi kamarádi. 

Vyšetřovatelé se zaměřili na to, jak 
chlapcův osudný den vypadal. Zajímalo je, 
jak mohl látku bez chuti, vůně a zápachu, 
tehdy běžně používanou k hubení hlodav-

Arsenik tedy nebyl určen nebohému 
chlapci, nýbrž kočímu Františku Barho-
ňovi a tím, kdo ho k jídlu přimísil, mohl 
být jen těžko někdo jiný než jeho mladá 
žena Barbora Barhoňová, respektive její 
milenec Jan Žemlička.

Potutelné a mrkavé oči

Vyšetřovatelům z Bezpečnostního 
oddělení bylo zřejmé, že mají co do 
činění s další, kolikátou už, variací na 
věčné téma milostného trojúhelníku. 

Na jedné straně Barbora Barhoňová, 
šestadvacetiletá žena, jež se – dle dobo-
vých zpráv – nehonosila právě „sličností 
tváře“. Na druhé její muž, čtyřicetiletý 
František Barhoň, jenž nebyl, zdá se, 
člověkem nijak laskavým a k ženě, kterou 
si vzal sotva před rokem, v červenci 1899, 
se choval neomaleně a hrubě. 

Konečně třetím v onom trojúhelníku, 
zároveň skutečným hybatelem tragických 
událostí, se ukázal být Barhoňův šesta-
dvacetiletý bratranec Jan Žemlička (oba 
pocházeli z okolí Sedlčan). Původním povo-
láním obuvník, jenž však pracoval jako děl-
ník v Ringhoferově továrně. Národní listy ho 
popíší následovně: „Není to člověk škaredý, 
ale nevzbuzuje příjemný dojem. Hořejší 
část hlavy jeho je vyboulena, široká; potu-
telné, nejisté, mrkavé oči sedí hluboko“. Jak 
došlo k tomu, že se k manželům nastěho-
val, vylíčila Barbora Barhoňová: „To jsme 
tenkrát ještě bydleli na Františku a jednou 
se vrátil muž z procházky a povídal, že po-
tkal bratrance Žemličku, že by u nás bydlel, 
kdybych proti tomu nic neměla. Já neměla, 
poněvadž nám byt byl beztoho drahý. Tak 
se k nám přistěhoval a vloni v listopadu 
jsme se všichni společně přestěhovali do 
Kostelní uličky v Židech.“ 

Tou dobou již Žemlička Barboře Bar-
hoňové nadbíhal. Při každé příležitosti jí 
„lichotil a vychvaloval ji jako ženu řádnou 
a čistotnou, ujišťoval ji, že on by si jí jinak 
vážil než bratranec Franz, až pověděl jí 
konečně, že ji Franzovi závidí a vyzýval 
ji přímo, aby od muže odešla a s ním – 
Žemličkou – společně žila“. 

Když o několik měsíců později, v září 
1890, stanula Barbora Barhoňová před 
soudem, optal se jí soudce přímo: „Zpro-
nevěřila jste se svému muži?“ 

„Ano, když tak pořád do mne Žem-
lička mluvil, pořád mi lichotil, litoval mne 
a muži nadával, tak mne dostal. Stalo se 
to třikrát. Ale dítě bylo mého muže. Tou 
dobou už jsem byla v sedmém měsíci,“ 
vypověděla žena s pláčem.

Tím však Žemličkovo snažení ne-
ustalo. Jako advokát samotného ďábla 

ců, pozřít. A zejména, stalo se tak nějakou 
nešťastnou náhodou, nebo záměrně?

záhadná smrt chlapce

V neděli ráno se chlapec nasnídal, potom 
šel s rodiči do kostela. Na nic si nestě-
žoval, ani nejevil sebemenší známky 
onemocnění. Krátce před polednem 
ho sousedka Barbora Barhoňová, která 
jen chvíli předtím pokřtila v sousedním 
kostele u svatého Ducha novorozenou 
dceru, požádala, aby zanesl jejímu muži 
oběd. Nebylo to poprvé. František Barhoň 
pracoval v Podskalí jako kočí a malý 
Václav mu nosil jídlo častěji. Vždy dostal 
desetník, který odevzdal rodičům.

Domů se chlapec vrátil kolem druhé 
hodiny odpoledne. V tu chvíli mu už bylo 
špatně a zvracel. Přesto chtěl jít s ka-
marády na Letnou, ale otec nařídil, aby 
zůstal doma a lehl si. „Léků mu rodiče 
nedali, jen trochu kořalky,“ popsaly své-
rázné léčebné metody pražské chudiny 
Národní listy. 

Chlapec usnul a zdálo se, že se 
jeho stav lepší. Kolem jedné v noci se 
však probudil, blouznil a posléze ztratil 
vědomí. Vyděšený otec běžel pro dokto-
ra. Staroměstský lékař Jindřich Brumml 
dorazil do Kostelní ulice kolem druhé 
v noci. O chvíli později chlapec zemřel.

Osudné chvíle

Hned zkraje přišlo vyšetřovatelům 
zvláštní, že se František Barhoň, je-
muž nesl chlapec oběd, neúčastnil křtu 
vlastní dcery a nepřišel dokonce ani na 
následnou odpolední oslavu. Brzy bylo 
zřejmé, že v rodině panují vážné nesho-
dy. Jejich příčinou byl Barhoňův brat-
ranec, šestadvacetiletý Jan Žemlička, 
jenž žil u manželů v podnájmu a podle 
všeho udržoval s Barborou Barhoňo-
vou intimní poměr, takže čtyřicetiletý 
kočí teď raději trávil čas mimo domov. 

Ve stájích dokonce i přespával. 
Přesto mu žena vařila. Onu neděli poslala 
po chlapci do Podskalí polévku, maso 
a knedlíky. A právě ty přinesly rozřešení 
celého případu. Několik jich totiž zůstalo 
v bytě Barhoňové nesnědeno. Soudní 
znalci je nyní zkoumali a objevili na nich 
značné množství arseniku. „Dle úsudku 
lučebníků byl hrubě utlučený utrých (kys-
ličník arsenový), nejprudší to jed kovový, 
nasypán na knedlíky teprve po uvaření 
jich, poněvadž na zevnější kůře knedlí-
ků bylo nalezeno mnohem víc jedu než 
v jejich vnitřku,“ popsaly závěry chemiků, 
v tehdejším jazyce lučebníků, Národní 
listy. 

Nyní do sebe okolnosti případu zapa-
daly. Zejména když Barhoň vypověděl, že 
z oběda snědl jen polévku a malou část 
knedlíků. Zbytek nabídl chlapci, který jídlo 
určené původně kočímu hladově dojedl. 
I tak si Barhoň po obědě ve stájích stěžo-
val, že se „dáví a má hryzení“. 

Ten den se v Kostelní ulici 896 (dnes se na místě domu  
rozkládá parčík u kostela svatého Ducha) odehrály dvě  
na pohled nesouvisející události. V bytě manželů Barhoňo-
vých oslavovali křest malé Julie, když se v sousedství  
přitížilo třináctiletému Václavu Pulcovi. Jeho stav  
se zhoršoval, až kolem druhé hodiny v noci zemřel. 

navrhl Barhoňové, že jejího muže odstra-
ní. Ve smíchovském pivovaru si opatřil 
otrušík, utrých nebo utrejch, jak se tehdy 
arseniku lidově říkalo, a Barhoňová, jejíž 
těhotenství se chýlilo ke konci, po krátkém 
váhání souhlasila. 

události osudné neděle 4. května 
1890 vylíčili reportéři takto: „Barhoňová 
uvařila k obědu maso s omáčkou a kned-
líky. Rozkrájela knedlíky a oddělila maso 
s omáčkou pro manžela zvláště do hrnce, 
jejž postavila na plotnu. Polévku dala do 
jiného hrnce, knedlíky na mísu. Tu přišel 
Žemlička z pokoje do kuchyně a vida 
oběd pro Barhoně přichystaný, vyzýval 
Barboru opětně, aby mu to tam dala. 
Ona zas odepřela. Chce-li, ať tak učiní 
sám. Vzal tedy Žemlička hmoždíř, šel do 
pokoje, utloukl jed a prosál jej malým ced-
níkem na papír. Vrátiv se pak do kuchyně, 
sypal jed do hrnce s masem a omáčkou. 
To samé učinil i s knedlíky. Potom dala 
Barhoňka oběd do košíku a odevzdala jej 
chlapci Pulcovi“.

Trest smrti provazem

Jestliže něco travičskému páru 
v očích poroty i soudců uškodilo, bylo 
to nepochybně jeho počínání poté, 
co se malý Václav vrátil z Podskalí 
domů, do Kostelní ulice. V tu chví-
li bylo už chlapci špatně, zatímco 
u Barhoňů probíhala oslava křtin.

„Viděla jste ho?“ optal se ženy 
soudce.

„Viděla jsem ho ve čtyři hodiny. 
Nesla jsem mu skleničku vína, aby se 
mu udělalo lépe,“ vysvětlila Barbora 
Barhoňová. 

„Nenapadlo vás při tom nic? Nena-
padlo vás, že je otráven?“ 

„Říkal, že mu dal Barhoň maso 
a knedlíky, ale já nevěděla, co z toho 
bude.“ 

„Což jste nevěděla, že je v knedlí-
kách jed?“

„Já nevěděla, že je to jed. Já jen 
věděla, že je to utrejch.“ 

„Každé malé dítě ví, co je utrých. 
– Nu, a to dítě, když jste ho viděla se 
svíjet, jak vám bylo?“

„Ono se nesvíjelo,“ ukončila svou 
výpověď se směsí hlouposti a cynismu 
Barbora Barhoňová.

Oba traviči svalovali před sou-
dem vinu jeden na druhého. Porotu ani 
soudce tím nezmátli. Za zločin doko-
nané vraždy byli odsouzeni k trestu 
smrti provazem. Ten následně zmírnil 
dle zvyklostí císař František Josef I. na 
doživotní trest pro Žemličku a dvacet let 
vězení pro Barboru Barhoňovou. 

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

František Barhoň pracoval v Podskalí jako kočí

Kostelní ulička, kde Žemlička lichotil 
Barboře Barhoňové

Dům, kde se vše odehrálo...
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František se narodil v roce 1929 
a vyrůstal v osadě Ovsište na dohled 
od Bratislavy. Ale také na druhém 
břehu Dunaje, na území, které v dů-
sledku vídeňské arbitráže na podzim 
roku 1938 obsadili Němci. František 
chodil přes most do Bratislavy do 
školy, jeho otec do práce. Najednou 
se most stal hraničním přechodem. 
Na Slovensku se záhy ustavil loutkový 
fašistický Slovenský štát. František 
vzpomíná, jak se na bratislavských 
zdech objevily nápisy: Maďari za Dunaj, 
Židia do plynu, Česi peši do Prahy…

Rodičům sice zůstalo slovenské 
občanství, ale zároveň patřili k maďar-
ské menšině. To mělo dopad na jejich 
osudy po konci druhé světové války. 
Zdálo se, že Maďary ze Slovenska 
potká podobný osud jako německy 
hovořící obyvatele v Čechách. Rodinu 

Vaczulových vystěhovali na statek do 
moravských Sudet. Hospodář se prý 
k Františkovi choval slušně, ale okolí na 
něj nejednou pohlíželo, jako by snad byl 
válečným zločincem. 

Po třech letech se rodina mohla 
v rámci „reslovakizace“ vrátit domů. Mělo 
to ale podmínku: museli podepsat doku-
ment, že přijímají slovenskou národnost. 
Františkův otec to odmítl a putoval na tři 
roky do lágru. František viděl, jak se me-
zitím z bývalých „ľuďáků“ stali komunisté. 
Nelíbilo se mu, že jejich původní dům 
obsadila komisařova dcera. Jako dvace-
tiletý se rozhodl pro emigraci. Domluvil 
se se ženou, která už měla manžela na 
západě. Oba je ale zadrželi a obvinili z po-
kusu o neoprávněné opuštění republiky. 
Naštěstí tehdy vyvázl „jen“ s pětiměsíč-
ním trestem. 

Po propuštění se ale svobody 
nedočkal. Krátce po svatbě ho jako 
politicky nespolehlivého odvedli na voj-
nu k Pomocně technickým praporům. 
Podmínky, které popisuje, byly snad 
ještě horší, než jaké zažil během vězně-
ní. Dřel na stavbách v Líních na Plzeň-

dramatický příběh
Františka Vaczuly

Obdařen touto vrchnostenskou výsadou 
byl oprávněn monopolně organizovat 
a řídit poštovní správu na svěřených úze-
mích, z čehož mu plynul nemalý finanční 
i mocenský zisk. Konkrétně zodpovídal 
za správu poštovních tratí i stanic na 
nich ležících, stejně jako za dosazování 
a propouštění poštmistrů tak, aby systém 
vyhovoval požadavkům panovníka a jeho 
administrativy na dopravu úředních 
zásilek. Nejvyššími dvorskými poštmistry 
se stávali příslušníci bohatých a vlivných 
šlechtických rodů, kteří se pohybovali 
v blízkosti vladaře, respektive v sídel-
ním městě habsburské monarchie. 

Když roku 1583 císařská rezidence 
přesídlila z Vídně do Prahy, pochopitelně 
se spolu s ní stěhoval i úřad nejvyššího 
dvorského poštmistra. Ten tehdy zastával 
Jan Wolzogen (1570–88), po něm proza-
tímně jeho bratr Jan Kryštof (1588–92) 
a 17. prosince 1592 ho převzal Jiří 
Pichl z Pichelbergu, registrátor dvorské 
kanceláře. Z dochovaných písemností 
lze soudit, že to byl ambiciózní, schopný, 
ale zřejmě i velmi tvrdý muž. Když v roce 
1608 těžce onemocněl, svolal do svého 

domu, který stával na místě dnešního Kai-
serštejnského paláce na Malostranském 
náměstí 37/23, několik úředníků desk 
zemských, aby v jejich přítomnosti sepsal 
závěť. Za poručnici svých šesti nezletilých 
dětí ustanovil manželku Hedviku pochá-
zející ze starého jihočeského vladyckého 
rodu Rabenhauptů (též Robmhapů) ze 
Suché. Navzdory nejhoršímu očekávání 

se však Jiří Pichl uzdravil a úřad nejvyš-
šího dvorského poštmistra spravoval 
ještě více než dva roky. Poté, co 6. ledna 
1611 ve věku 65 let zemřel, bylo jeho tělo 
uloženo v kryptě kostela svatého Tomáše 
na Malé Straně. 

Místo jeho posledního odpočinku 
dodnes zřetelně připomíná náhrobní des-
ka z červeného mramoru umístěná před 
oltářem svatého Petra a Pavla ve vstupní 
části kostela. Pro sebe a svého manžela 
ji nechala zhotovit vdova Hedvika († před 
10. 11. 1611), i když je pravděpodobné, 
že ona sama byla uložena v hrobce svých 
rodičů, která se nachází v chrámu Matky 
Boží před Týnem. Mohutná, dnes již  
značně sešlapaná deska je opatřena  
německým nápisem, jenž v překladu  
sděluje: V roce Kristově 1611 dne  
6. ledna z tohoto světa odešel urozený 
pan Jiří Pichl z Pichelbergu na Chruste-
nicích, Vysokém Újezdě a Chrášťanech, 
římský císařský majestátní rada a nejvyšší 
dvorský poštmistr. Bůh přeje jemu a nám 
všem šťastné zmrtvýchvstání. Amen. 
Pod textem jsou vytesány šlechtické 
erby obou manželů. Zatímco v levé dolní 
části desky se nachází erb Jiřího Pichla 
(štít rozdělený na čtyři části, v 1. a 4. poli 
umístěn lev, ve 2. a 3. čtyři svislé pruhy, 
nad helmicí s korunou je lev mezi dvěma 
křídly), v pravé dolní části je umístěn ro-
dový znak jeho manželky Hedviky (ve štítu 
tři krkavčí hlavy na šikmém pruhu, nad 
helmicí s korunou krkavec). 

Až půjdete na mši nebo se při jedné 
ze svých procházek zatouláte do těchto 
míst, nezapomeňte se na náhrobní kámen 
podívat. Jde o pozoruhodný, pozdně 
renesanční artefakt připomínající mimo-
řádně významné společenské postavení 
nejvyšších dvorských poštmistrů i pošty 
jako takové, která bývala jednou z nejdů-
ležitějších státních institucí. 

Text: PhDr. Jan Kramář, Poštovní muzeum
Foto: Fotoarchiv Jana Kramáře
a Sbírka Národního muzea

Místo posledního 
odpočinku 
nejvyššího dvorského 
poštmistra 

Před dvaceti lety začala skupina novinářů a historiků 
natáčet vzpomínky pamětníků pro archiv Paměť národa. 
Dokumentaristé každoročně vybírají osobnosti, které 
odvyprávěly svůj příběh. Vybraným pamětníkům je pak 
vždy 17. listopadu udělována Cena Paměti národa. Vloni si 
během slavnostního večera v Národním divadle, který živě 
vysílala ČT2, převzal ocenění i František Vaczula.

sku nebo na letišti Sliač na středním 
Slovensku. Vzpomíná třeba, jak museli 
krumpáči rozbíjet zmrzlou štěrkovou 
směs na stavbu silnic. „Chlapi brečeli, 
měli takové puchýře, že si ani nemohli 
ukrojit chleba.“ Přes to všechno byl rád, 
že neskončil jako jiní pétépáci v dolech. 
„Aspoň jsme viděli slunce.“ Po propuš-
tění se František Vaczula živil jako řidič 
autobusu.

institut Paměti národa

V březnu se v Pardubicích otevřel první 
Institut Paměti národa. Výstavní prostor 
zavede návštěvníky prostřednictvím kina, 
rozšířené reality, digitálního průvodce 
a deníků mezi odbojáře, do bojů dru-
hé světové války nebo komunistických 
vyšetřoven a lágrů. Vedle toho nabídne 
Institut Paměti národa Pardubice i místo 
pro setkávání, kde se pravidelně budou 
konat programy pro školy i veřejnost. 
Informace o aktuálním dění a možnost 
rezervace na prohlídku expozice najdete 
na institut.pametnaroda.cz. Nezisková 
organizace Post Bellum, která za tímto 
počinem stojí, plánuje podobné expozice 
otevřít také v Brně, Olomouci a postup-
ně i v dalších krajských městech. 
Text: Post Bellum a Paměť národa
Foto: Post Bellum a Paměť národa, 
Petr Toman

Náhrobní deska Jiřího Pichla z Pichelber-
gu v kostele svatého Tomáše

Portrétní medaile Georga Pichla z Pichel-
bergu, asi po 1596, Sbírka Národního 
muzea, H5-51433

Kaiserštejnský palác na Malostranském 
náměstí 37/23, na jehož místě stával 
dům, v němž bylo v letech 1592–1611 
sídlo nejvyššího dvorského poštmistra

Rakouská státní pošta měla již od svých raně novověkých 
počátků pevnou hierarchii. Na jejím vrcholu stál nejvyšší 
dvorský poštmistr coby takzvaný poštovní leník, který měl 
z vůle panovníka propůjčen poštovní regál. 

Mladý František Vaczula 

S kamarády z PTP, Svatá Dobrotivá 
1951–1953

Pan Vaczula dnes
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jitka klimešová
Těla rostlin
(Academia)

Kniha přístupnou formou 
přibližuje, jak poznání tvarů 
rostlinného těla přispělo 
a přispívá k porozumění 
rostlinných životních stra-
tegií. Pokouší se odpovědět 
na otázky, jaká je ekologic-
ká funkce takových vlast-
ností rostlin, jako je  
výška, cyklicita prýtu  
nebo adventivního odnožo-
vání z kořenů v kaž- 
dodenním životě rost-
liny a jak je ekologická 

funkce rostliny ovlivněna její morfologií a architek-
turou. Kniha je určena všem, kdo mají rádi rostli-
ny: amatérským i profesionálním botanikům.

jan Novák
Miliónový jeep
Přeložil jaroslav kořán
(Argo)

Česko-americký spisovatel 
Jan Novák je brilantním 
romanopiscem, který za 
román Zatím dobrý získal 
v roce 2005 cenu Magnesia 
Litera Kniha roku. V romá-
nu Miliónový jeep svým 
neokázalým vypravěčským 
stylem a skvěle vypoin-
tovanými kapitolami líčí 
životní pouť svého hlavního 
hrdiny (jehož předlohou byl 
autorův otec) od dětství 
prožitého za německé 
okupace přes všemož-

né ponižující protloukání se komunistickým režimem 
a krátké intermezzo v rakouském utečeneckém tá-
boře až po tragický konec v americkém exilu. 

karel Pacner
Minuty do atomové půlnoci
(Kniha Zlín)

Kolik času zbývá do konce 
světa? Hodiny Posledního 
soudu ukazují, kolik času 
zbývá světu do katastrofic-
ké půlnoci, možné globální 
pohromy. Od roku 1947, tedy 
téměř od počátku atomo-
vého věku, je tento symbol 
průběžně aktualizován. 
V dramatickém dvacátém 
století, jímž se prolíná příběh 
boje demokracie s dikta-
turou, bylo lidstvo nejblíže 
zkáze na vrcholu studené 
války v roce 1953, tehdy 
zbývaly do konce světa dvě 

minuty. Naopak nejdále v roce 1991, kdy ručička uka-
zovala celých sedmnáct minut do atomové půlnoci.

jiří Maršálek
lenost
(Host)

Na české poměry nety-
pická filozofická próza, 
která čtenáře zavede na 
vyprahlý řecký ostrov. 
Tam hlavní hrdina přijíždí, 
aby navštívil místa, kde 
trávil dovolenou se svou 
manželkou, o niž později 
přišel. Záhy ale zjišťuje, 
že tam přijel vlastně 
hledat něco úplně jiného 
než vzpomínky. Přepa-
dají ho nové myšlen-
ky a provází zdánlivé 
náhody, křivdy a zrady, 

které jeho život proměňují tak, že už není návra-
tu. Jak vlastně funguje lidská mysl a co ji utvá-
ří? A z čeho se vlastně skládá náš svět? 

nové české knihy
Žďákovský most letos slaví 
pětapadesát let od své-
ho vzniku. 19. března by 
býval oslavil své sté naro-
zeniny i autor návrhu jeho 
monumentální obloukové 
konstrukce – inženýr Josef 
Zeman, světový odborník na 
ocelové konstrukce a dlou-
hodobý obyvatel Prahy 1.

Josef Zeman se do domu na Hradčanech 
přiženil v roce 1947 a strávil tu i se svojí 
rodinou půl století. Celý život byl aktiv-
ním sportovcem, v mládí se stal mistrem 
východních Čech v desetiboji. Vytrvalost 
a píle se promítly i do jeho práce. Ústřed-
ním bodem jeho skromné pracovny bylo 
rýsovací prkno, na němž mohla jeho 
vnoučata i pravnoučata vždy obdivovat 
nějakou z právě rozpracovaných staveb.

Mezi Zemanovy nejznámější práce 
patří bezpochyby Žďákovský most, jehož 
slavná konstrukce se klene přes vodní ná-
drž Orlík. S rozpětím 330 metrů se stavba 
zapsala mezi největší a nejznámější oce-

V Dlouhé ulici 6 byl od roku 
1975 obchod s bylinami 
a kořením, který provozoval 
podnik Drobné zboží Praha 
a kde jako prodavač praco-
val Hynek Matuška. Ten si 
v roce 1990 obchodní pro-
story pronajal a založil firmu 
Herbata s. r. o. 

Na začátku svého podnikání si prona-
jal také pole a začal pěstovat vlastní 
byliny. Heřmánek, fenykl, jitrocel, sléz 
a mnoho dalších. K tomu si pořídil 
vlastní sušárnu a výrobnu bylinných 
čajů. Po celou dobu obchod zajišťuje 

Příběh bylinek na Starém Městě
s manželkou Věrou a dcerou Klárou. 
„Rozhodli jsme se, že v letošním 
roce svoji činnost ukončíme. Poví-
dali jsme si o tom i s našimi stálými 

zákazníky, a tak se o našem úmyslu 
dozvěděl pan Pavel Maurer, neuvě-
řitelně hodný člověk... Vše zveřejnil 
na Facebooku a my jsme mu oprav-
du vděční,“ řekla nám paní Klára.

Díky jeho iniciativě se přihlásil zá-
jemce, který firmu a obchodní prostory 
převezme. Velké poděkování patří také 
majiteli domu, který udělal něco neví-
daného. Netrval na nejvyšší nabídce za 
pronájem, ale úplně naopak – bylo pro 
něj prioritou, aby měl obchod s bylin-
kami pokračování. A to se podařilo.

Bylinkářství navštívil předseda 
Komise pro obchod a služby Karel ulm, 
který se o zachování obchodu dozvěděl 
a přišel Matuškovým osobně poděko-
vat. 

Text: Dáša Koníčková
Foto: Jaroslav Tatek

Vzpomínka na Josefa Zemana

Valencii nebo v Berlíně. Kromě staveb-
ních realizací se věnoval i akademickým 
aktivitám jako recenzent diplomových 
prací a zůstala po něm i bohatá publikační 
stopa doma i v zahraničí. Jednou z jeho 
posledních velkých staveb byla realizace 
pódia speciálně navrženého pro návštěvu 
papeže Jana Pavla II. na Strahovském 
stadionu v roce 1995. O dva roky později 
v plné fyzické i duševní svěžesti a upro-
střed pracovního nasazení náhle zemřel ve 
věku pětasedmdesáti let. 

Text: Cecilie Antůšková
Foto: Michaela Antůšková

lové obloukové mosty na světě, která na-
víc k zachycení vodorovných sil nepoužívá 
táhlo. Jedná se o technicky i esteticky 
dokonale navržené a provedené dílo, které 
reprezentuje tradičně vysokou úroveň 
mostního stavitelství v České republice.

Kromě několika dalších silničních a že-
lezničních mostů navrhl konstrukční řešení 
řady velkých výrobních hal nebo autobuso-
vých garáží na Klíčově. Velkou a jistě srdco-
vou část jeho stavařského odkazu tvoří asi 
padesátka sportovních hal a stadionů po 
celé republice i v zahraničí. unikátní střešní 
konstrukci mohou obdivovat sportovci na 
stadionu v Praze na Nikolajce, na Kladně, 
ve Zlíně, v Ústí nad Labem, v Popradě, ve 

Josef Zeman 
s manželkou

Zprava: Karel Ulm, předseda Komise pro 
obchod a služby, Klára Matušková a Věra 
Matušková z obchodu Byliny a koření  
a Dáša Koníčková z úřadu MČ Praha 1
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P Úterý, 7. června, 8:00 hodin
Vejprty, Přísečnice (vodní dílo), rozhledna Klínovec 
Na tento výlet se přihlašuje od 19. 4. 2022.

 Úterý, 21. června, 8:00 hodin
Lázně Bohdaneč, Podlažice (poutní místo), Velké Dářko
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 se-
niorského věku s trvalým bydlištěm na Praze 1 /doprava, 
návštěva objektů, oběd, služby průvodce, koordinátor výletu/.

způsob přihlašování: 
pouze osobně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. 
Odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky:  
221 097 280, 221 097 300. Pro velký zájem o seniorské 

výlety sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na 
jeden výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, 
kteří se nezúčastnili minimálně tří posledních výletů. 
Nošení roušek nebo respirátorů se bude řídit podle 
aktuálně platných bezpečnostních předpisů. Děkuje-
me za pochopení vzhledem k ostatním seniorům. 
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla ulma 
a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. 
V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas 
informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést 
vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

Mgr. Karel ulm, MPA,
koordinátor výletů, 
tel.: 777 161 539

Červnové seniorské výlety 

Univerzita Karlova  
opět otevírá budovu Karolina  
a zve veřejnost na Den 
celoživotního vzdělávání  

& Festival absolventů. Obě akce se 
uskuteční v sobotu 23. dubna 2022 od 
10:00 do 16:00 hodin a vstup je zdarma. 

Vyhlášení dotačního 
řízení pro oblast 
zdravotnictví
Rada Mč Praha 1 vyhlásila usnesením č. uR22_0258 
ze dne 8. března 2022 dotační program s názvem Oblast 
zdravotnictví pro rok 2022.

Dotační program je zaměřen na podporu zdravotních služeb 
– domácí zdravotní péče, terénní a lůžkové paliativní péče.
Lhůta pro podání žádostí je od 11. 4. 2022 do 22. 4. 2022.

Více informací a formuláře naleznete na webu Prahy 1 
v sekci dotace a granty.  Vzpomínka na březnový výlet do Českého Dubu 

a Železného Brodu

Návštěvníci každého věku se budou moci seznámit s na-
bídkou celoživotního vzdělávání, jež má na uK dlouhou 
tradici. „Například kurzy pro aktivní a zvídavé seniory naše 
univerzita realizuje již od roku 1986. Na všech našich  
fakultách si senioři mohou vybrat z mnoha přednášek, 
které nabízíme v rámci Univerzity třetího věku,“ uvedl 
za organizátory člen kolegia rektorky Mgr. et Mgr. David 
Hurný. Na děti i dospělé čeká bohatý doprovodný pro-
gram. Pro zájemce bude zpřístupněna právě probíhající 
výstava Grafika roku 2021 a Cena Vladimíra Boudníka. 
Významnou část programu Festivalu absolventů tvo-
ří zlaté promoce. Jde o tradiční slavnostní ceremoniál, 
kterým si absolventi připomínají padesát let od úspěšného 
ukončení studia na univerzitě Karlově. V letošním roce 
se uskuteční zlaté promoce absolventů z roku 1972. 

Na Univerzitu Karlovu 
v každém věku

PROjEkTy PRO sOusEDy PRAHA 1

Dětem a rodičům patří středy a čtvrtky, kdy je zde otevřena dět-
ská herna s kavárnou. Několikrát do měsíce na dětské programy 
navazuje beseda s odborníky věnovaná tématům z oblasti rodi-
čovství, výchovy a také zaměstnání. Kromě toho lze pravidelně 
jednou v týdnu využít možnost bezplatné individuální konzultace 
s psycholožkou (středy 10:00–12:00). Pro rodiče máme k dis-
pozici zdarma připojení na wifi a veřejně přístupný počítač.

letní příměstské tábory v kc zdarma: 

Pořádáme také prázdninové příměstské tábory, a to přímo 
v našem centru, Anenská 5, Praha 1. Jsou určeny pražským 
dětem 1. stupně zš od 6 do 11 let věku, přednostně dětem 
rodičů samoživitelů, z pěstounských rodin a z rodin v obtížné 
životní situaci. Termíny jsou 1.– 5. srpna a 15.– 19. srpna 2022. 

Více informací včetně pokynů pro přihlášení najdete na 
www.unitaria-kc.cz. 

OžiVTE VEřEjNý PROsTOR PRahy 1
PřiDEjTE sE k ORGaNizáTORůM 

Zažít město jinak
letos v září se již po sedmnácté uskuteční sousedský 
festival zažít město jinak, který zve obyvatele českých 
měst do ulic, parků a vnitrobloků. jeho cílem je propo-
jovat komunity a letošní ročník s podtitulem bez zábran 
chce také překonávat bariéry mezi lidmi. jak fyzické, tak 
mentální. stát se jeho aktivní součástí můžete i vy. 

Spolek AutoMat, který Zažít město jinak pořádá, vyzývá všech-
ny, kdo chtějí 17. září oživit své sousedství, aby se do konce 
května registrovali jako organizátoři. V rámci festivalu, který 
se tradičně koná třetí zářijovou sobotu v rámci Evropského 
týdne mobility, ožívají každoročně desítky lokalit po celé Praze 
a v mnoha dalších městech po celé republice. Sousedé, místní 
komunity, rodiny s dětmi i lokální umělci a podnikatelé přiná-
šejí do svých důvěrně známých ulic aktivity, které se po celý 
zbytek roku odehrávají spíše v uzavřených prostorách, zvele-
bují své okolí a navzájem si vyměňují nejen dobrou náladu, ale 
i nápady a zkušenosti. Spolek AutoMat nabízí zdarma všem, 
kteří mají chuť se aktivně připojit, pomoc s administrativou 
a propagací. V loňském roce v rámci slavností takto ožila celá 
řada „jedničkových” lokalit na Malé Straně, Hradčanech, Sta-
rém i Novém Městě a potěšila tak nejen místní, ale i spousty 
nadšenců sousedského cvrkotu z širšího okolí. Máte-li nápad, 
jak proměnit i „svou” lokalitu a zažít ji jinak, není na co čekat. 

Veškeré informace o tom, jak se zapojit, najdete v průbě-
hu dubna na webu zazitmestojinak.cz 

DuBEN 2022  iNFOsERVis

Další skupinou, které nabízíme zázemí a možnost setkávat se, 
jsou senioři. Můžete si u nás třeba zacvičit jógu, potrénovat paměť 
při kurzu bridže nebo poslechnout přednášky či hudební akce.

z dubnových programů pro vás speciálně vybíráme:

  čtvrtek 14. 4. od 12:00 – zdobení vajíček s dětmi (různé 
techniky), od 18:00 – Jak si s dětmi připravit, prožít a užít 
sváteční čas – inspirativní tipy a beseda

  čtvrtek 28. 4. od 17:00 – veřejný křest knihy Sylvy Vojtíškové 
Kam v Praze s dětmi, když prší

Všechny programy zdarma včetně kávy a drobného občerstvení. 

Pro aktuální nabídku prosím sledujte náš web a sociální 
sítě: Komunitní centrum unitaria, Anenská 5, Praha 1, 
www.unitaria-kc.cz, fb: kcunitaria, Instagram: kc_unitaria

Komunitní centrum Unitaria v Anenské
Prostor pro komunitní život nově poskytuje, i díky podpoře 
z evropských fondů v rámci operačního programu Praha:  
pól růstu, zrekonstruované a bezbariérově přístupné Komunitní 
centrum Unitaria v Anenské ulici. Prostor centra je zdarma 
otevřený zejména seniorům, dětem a jejich rodičům.

http://www.unitaria-kc.cz/
http://www.unitaria-kc.cz/


3736              DuBEN 2022 křížOVka iNFOsERVis PRAHA 1

P

Tajenka z minulého čísla:
DiVADlA VARiETé

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

DRUH
VLAKU

STRUNNÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

VYRÁŽKA
NA RTU

LOUKA 
U LESA

ODĚVNÍ
TVORBA

VŮBEC
NIC 

PAŽE MOŽNÁ
JAKÝ

(ZASTARALE)

VZDĚLÁVÁNÍ
(MNOŽNÉ

ČÍSLO)

PATŘÍCÍ
SAMIČCE
BERANA

KVĚTEN
(NĚMECKY)

UMĚNÍ

KOLEM
KLUKOVSKÁ

ZBRAŇ
TĚLO 

(Z LATINY)

ROZ-
SYPÁVAT

RUSOVLASÝ

JMÉNO
HUDEBNÍKA

HLADÍKA

PODOBA 

BÝVALÁ
PRODEJNA

MASA

OTÁZKA
(ZASTARALE)

KLEPETÁČI

PRVEK
ZNAČKY ZN

TÝRAT

ČESKÝ
DIVADELNÍ

REŽISÉR

NOČNÍ
PODNIK

JMÉNO
SPISOVA-

TELE GREYE

MEKOTAT

ZMIJÍ

DOKTOR

HLINĚNÝ
HUDEBNÍ
NÁSTROJ

BÝT
NEJLEPŠÍ

SETINA
HEKTARU

(SLOVENSKY)

JEDNA 
Z DÉLEK

ŠATŮ

ČÁST ČR

SEVERŠTÍ
PAROHÁČI

FOTBAL

VETCHÉHO
INICIÁLY

HOMO
SAPIENS

TAJENKA

POMŮCKA:
HONZL;

LAN; SOMA;
ZANE

ČESKÝ
SPISOVATEL

OTÁZKA
6. PÁDU

OBDĚLÁVAT
PŮDU

OTVORY 
V MÍSTNOSTI

DRUH
RODINNÉHO

DOMU

BARMSKÁ
DÉLKOVÁ

JEDNOTKA

MAGMA

DALIBOR
(DOMÁCKY)

OŽEHNUTÍ 

JMÉNO
SPISOVATELE

PAVLA

DRUH
PAPOUŠKA

POLOVINA
(NÁŘEČNĚ)

MONGOLSKÝ
PASTEVEC

DRUH
PYTLÁKA

ZNAČKA
SAMARIA

DRUH
HOLUBA

DLOUHO-
HRAJÍCÍ
DESKA

SLOVENSKÁ
AKADÉMIA

VED

TURISTICKÉ
OBDOBÍ

PRODEJNA
LOVECKÝCH

POTŘEB

STOVKY NEVELKÁ NAŘÍKAT

Silvie se synem Matyáškem 
Od září 2020 se potýká s rakovinou prsu.

www.dobryandel.cz

Staňte se i vy  
Dobrým andělem.

Během 10 let 
pomohli dárci
více než 3 200 
onkologicky  
nemocným  
rodičům.
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TERMÍNY 8 pětidenních turnusů (Po-Pá) v období 4.7. - 26.8.2022

CENA 3290 Kč / dítě 
Děti z Prahy 1 platí pouze 2290 Kč!

Nadace Pražské děti přispívá částkou 1OOO Kč / dítě

PROGRAM sporty na písku - přehazovaná, vybíjená, plážový volejbal, 
plážový fotbal, kooperativní hry

možnost využití blízkého parku Ladronka pro další 
sportovní činnost - kolečkové brusle, kolo

PŘIHLÁŠKY online na webu  |  platba kartou nebo převodem na účet

Prázdninový 
provoz našich 
mateřských škol

1. 7. – 8. 7.  
– Mateřská škola letenská

1. 7. – 15. 7. 
–  Mateřská škola Národní 

(pro děti z MŠ Národní)

11. 7. – 15. 7. 
– Mateřská škola Revoluční

18. 7.  – 22. 7. 
– Mateřská škola Masná

25. 7. – 29. 7. 
– Mateřská škola Hellichova

kavárna Dobrá trafika na Újezdě
zve na autorské čtení cestovatele

luboše Forejta
z knihy humor pod okapem
(soubor humoristických povídek ryze českého charakteru),
které se koná 

14. dubna od 19:00 hodin.
Srdečně zveme! Dobrá trafika, Újezd 37, Malá Strana 

Procházky Prahou 1  (viz str. 25)

Na balkoně, který věž spojuje se sousedním Obecním domem, 
nás pak upozorní na _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU) na kvádrech. 

Ze správně vyluštěných tajenek březnové křížovky jsme vylosovali 
paní Jindřišku Černochovou. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 
na ni čeká knížka Simony Bohaté Klikař Beny z vydavatelství Host. 
Blahopřejeme! 

i tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 20. 4. 2022.

mailto:redakce@praha1.cz


3938              

T

VíTáNí ObčáNků PRAHA 1 DuBEN 2022  VíTáNí ObčáNků

Miya Kováč Charlotta Langmaier Liam Martin Mckee

Hynek Novotný Nikolas Palán Laura Střídová

Anna Suchá Renát Takács Ada Vanečková

Zofie Vasová Benjamin Zrostlík

Terezie BuštováDominik Bohutinský

Ema Čechová

Tobias Branís

Klára Čiháková Rebeka Dědičová

Anna Faltová Ferdinand Gal

Oliver Hrachovec

Miriam Gal

Oliver Geist

Pokud máte zájem své děťátko 
slavnostně uvést mezi občany 
naší městské části, pošlete nám 
svoji přihlášku 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 trva- 
lého 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. 

Foto: Jiří Kopuletý

Vítání občánků
Tentokrát zveřejňujeme fotografie dětí, které byly slavnostně uvítány  
do života 2. 12. a 9. 12. 2021. Slavnostní a milé setkání rodičů, dětí  
a zástupců radnice se odehrálo tradičně v obřadní síni Staroměstské radnice. 
i my přejeme našim nejmladším obyvatelům a jejich rodičům hodně štěstí!

mailto:radka.jirikova@praha1.cz
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