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FOTOsTRaNa

hřišTě Za hašTalEM čEká PROMěNa
 
ROZhOVOR s PETREM hEjMOu, 
sTaROsTOu Mč PRaha 1

PřEDsTaVujEME sTaVEbNí úřaD Mč PRaha 1

ZlaTý áMOs: 
MaTEMaTik MaREk ValášEk

škOlsTVí

NabíDka NájEMNích byTů

ROZhOVOR s DaViDEM bODEčkEM, 
PřEDsEDOu kONTROlNíhO VýbORu ZMč PRaha 1

bEZPEčNOsT: 7. ODDělENí PčR 

NašE sPOlky: hRaDčaNšTí baRáčNíci

MiMOřáDNá PřílOha

ROZhOVOR s MaRkéTOu FassaTi

MísTNí PaRlaMENT

Naši žiVNOsTNíci a PODNikaTElé

PROcháZky PRahOu 1

DiVaDlO Ma: 
PřEDsTaVENí GRaMOFON

OsObNOsT PRahy 1: RaDEk kREjčí

hisTORiE PRahy 1: 
biGaMisTa Z kOZíhO Plácku

cENa PaMěTi NáRODa:
jaRMila sTibicOVá
POšTOVNí MuZEuM: 
OhléDNuTí Za jiříM šalaMOuNEM

sEZNaMTE sE: ROTaRy club PRaGuE GOlF

NOVé  čEské kNihy

PROjEkTy PRO sENiORy

iNFOsERVis

křížOVka

VíTáNí ObčáNků

 

RETROSPEKTIV 2022 
ZDENĚK PODHŮRSKÝ 
 
 
Výstava potrvá:   od 5. 5. 2022 do 28. 5. 2022 
Místo:    Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 
Otevírací doba:  ÚT - PÁ: 10:00 – 12:00 | 13:00 – 18:00,  

SO: 10:00 – 14:00 
    PO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. 
 
 
Srdečně Vás zveme na výstavu herce, hudebníka a moderátora Zdeňka Podhůrského, 
který pro Galerii 1 připravil ukázku svých uměleckých fotografií Prahy, krajiny, glamour, 
akty a portréty VIP osobností, jež mapuje průřez jeho tvorby od roku 2004 až po 
současnost.  
 
 
 
 
 
 

MALOSTRANSKE 

TRHY
Malostranské náměstí
každý čtvrtek
8 - 19 hodin

Zelenina, ovoce, masné a mléčné produkty, vajíčka, květiny, pivo, 

víno, káva a mnoho dalších produktů od malostranských 

a farmářských prodejců.

Více na facebook.com/MalostranskeTrhy/

Milí sousedé,
vítám vás v měsíci květnu a spolu s vámi věřím, že to aprí- 
lovo-velikonoční počasí uplynulých týdnů definitivně skon- 
čilo a před námi už jsou převážně dny plné sluníčka. Všichni 
se na to těšíme, obzvlášť pak určitě pořadatelé řady soused- 
ských a obdobných akcí v ulicích, parcích a na dalších mís- 
tech pod širým nebem.

Je skvělé, co pro nás dělají a připravují – v parku Lan- 
nova, na kampě, na Střeleckém ostrově, na Václavském 
náměstí, kozím plácku, v Petrské čtvrti… A pokračovat bych 
mohl ještě dlouho, protože těch aktivit pro malé děti, ško-
láky, studenty, dospělé i seniory je u nás v Praze 1 opravdu 
dost – a to je skvělé. Děkuji proto našim spolkům, Středisku 
sociálních služeb a dalším organizacím, ale i pracovníkům 
naší radnice, kteří řadu setkání organizují anebo pomáhají 
organizovat.

Vyzdvihnout musím naše plesy, zahájení letní sezony na 
čapadle u Hollaru, kde se zase sejdeme ve středu 18. května, 
kampu Střed Světa, tradiční a naprosto jedinečné Malo-
stranské čarodějnice, výborný Střelák, naučné procházky, 
přednášky, kroužky i plavby pro naše seniory, blížící se sva-
tojánské slavnosti Navalis 14. a 15. května a vždy naprosto 
spontánní Den dětí – letos 31. května na Střeleckém ostrově 
– a další a další projekty, které jako městská část moc rádi 
pořádáme či podporujeme a propagujeme. 

Nemohu tady vyjmenovat všechny, ale to neznamená, 
že bych na některé zapomněl anebo si jich třeba dostatečně 
nevážil. Moc dobře vím, že ta hezká atmosféra, jež vládne 
jak při jednotlivých akcích, tak i třeba při náhodných setká-
ních na ulici, v kavárnách anebo hospůdkách, je obrovsky 
ovlivněna tím bohatým spolkovým životem, chutí něco dělat 
pro druhé, kterou má stále dost lidí, ale samozřejmě i naším 
pevným vztahem k Praze 1.

Je toho dost, co už letos máme za sebou, a na podstat-
ně víc věcí se ještě můžeme těšit. A to je přece moc fajn! 

Tak na shledanou, milí sousedé a přátelé!

Váš Petr Hejma

   

 fotbal, tenis, volejbal, stolní tenis, lukostřelba, judo, ukázky
sebeobrany, úniková hra, malování na obličej, animační tým,

výroba čelenek pro indiány a korunek pro královny i krále,
soutěže, dětská diskotéka a hry pro nejmenší...

 

Den dětí
Střelecký ostrov

31. května 2022 

 od 8 do 16 hodin 

Děti z prahy 1 opět žijí pohybem! 
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Náročná rekonstrukce historické bu-
dovy v Truhlářské 8 zabodovala v sou-
těži Památka roku 2021. Po vítězství 
v krajském kole získala první místo 
i v celorepublikové části soutěže. 

Přestavba barokního domu, který je 
kulturní památkou, odhalila řadu překva-
pení a nečekaných objevů. Nyní v domě 
sídlí Středisko volného času Jednička, 
poskytující různorodé aktivity pro děti 
i starší generace. 

Více si přečtete na straně 16. 

Adaptační kurzy pro předškolní děti 
a maminky, individuální integrace 
žáků do mateřských i základních škol 
a různorodé volnočasové aktivity – to 
je jen několik příkladů pomoci ukrajin-
ským dětem a jejich rodičům. Odbor 
školství Prahy 1 se ve spolupráci s růz-
nými neziskovými organizacemi jako 
například Young Caritas a konto Bari-
éry snaží zajistit co nejhladší průběh 
adaptace malých Ukrajinců do českých 
škol, ale i české kultury a života u nás. 

V mateřských a základních školách 
bylo už k 7. dubnu přijato na 177 dětí 

z Ukrajiny. Ve školách se žáci učí 
češtině a s výukou jim v základních 
školách pomáhají dvojjazyční asis-
tenti. V rámci volnočasových aktivit 
se děti mohou zapojit do sportovních 
akcí a adaptačních pobytů společně 
s českými žáky. 

Ve školách zřizovaných Prahou 1 
také probíhají semináře a webináře 
například na téma Jak hovořit s dětmi 
o válce. V neposlední řadě se v nich konají 
charitativní sbírky a jarmarky, jejichž 
výtěžky jsou určeny na obědy pro děti, 
učební pomůcky a materiální pomoc. 

Po přestávce způsobené koronaviro-
vou pandemií přivítala naše městská 
část ve dnech 7. až 9. dubna delega- 
ce z partnerských měst. V letošním 
roce slaví jubilea dvě z nejplodněj- 
ších partnerství, která Praha 1 má 
– s italským Trentem (dvacet let) 
a německým Bambergem (třicet let). 
Při této příležitosti nás navštívily  
delegace z obou měst, vedené sta-
rostou Francem Ianesellim z Trenta 
a 2. starostou Jonasem Glüsen-
kampem z Bambergu. Součástí přijetí 
delegací v obřadní síni Staroměstské 
radnice starostou Petrem Hejmou, 
1. místostarostou Petrem Burgrem 
a dalšími představiteli Prahy 1 bylo 

i předání čestného občanství Prahy 1 
paní Brigitte Riegelbauer, která ze 
strany města Bamberg již třicet let 
zajišťuje vynikající úroveň vzájemné 
spolupráce. Setkání se zúčastnili 
i zástupci základních a středních škol, 
které praktikují vzájemné studentské 
výměny. Zahraniční hosté s námi 
rovněž zažili Reprezentační ples  
Prahy 1 a navštívili řadu dalších 
institucí a zařízení souvisejících 
s mezinárodní spoluprací, a to nejen 
zmíněné školy, ale též například 
Středisko sociálních služeb či 
Galerii 1, kde se v říjnu letošního 
roku uskuteční výstava umělců 
z jubilujících partnerských měst. 

V posledním dubnovém týdnu 
zveřejnil Odbor územního plánování 
Magistrátu hlavního města Prahy 
(pořizovatel) upravený návrh nového 
územního plánu Prahy – Metropo-
litního plánu. Jeho pořizování bylo 
zahájeno v roce 2012, v září 2013 
bylo schváleno zadání a první návrh 
byl projednáván na začátku léta 
2018. Své připomínky uplatnilo čtr-
náct dotčených orgánů státní správy, 
56 městských částí a 4 050 připo-
mínkujících z řad veřejnosti. Celkem 
bylo podáno na 45 968 připomínek, 
z nichž 14 475 bylo jedinečných. 

Pořizovatel musel postupně 
všechny připomínky vypořádat 
a upravený návrh je nyní zveřejněn 
na https://metropolitniplan.praha.
eu/jnp/ a v CAMPu (Centru ar-
chitektury a městského plánování) 
probíhá až do konce června výstava 
s možností konzultací se zástupci 
pořizovatele i zpracovatele. Na 30. 
5. a 23. 6. jsou naplánována veřejná 
projednání, kde budou odborníci 
odpovídat na dotazy. Pro podávání 
připomínek bude zřízena aplikace.

Co se týká postupu naší 
městské části, nejprve bude vy-
hodnoceno vypořádání zaslaných 
připomínek z léta 2018 a komise 
pro územní rozvoj následně do-
poručí Radě vhodnou reakci. Návrh 
případných nových připomínek 
musí schválit zastupitelstvo. 

Návrh nového 
územního plánu Prahy

Podpořit široké spektrum nabídky 
kulturních příležitostí, které slouží 
ke kulturnímu vyžití především ob-
čanů Prahy 1 – to je smysl dotač-
ního programu v oblasti kultury, 
který je zaměřen na nové projekty, 
celoroční činnosti a tradiční akce 
konané na území Prahy 1. Předpo-
kládaný celkový objem finančních 
prostředků vyčleněných v roz-
počtu na dotace v oblasti kultury 
je 1,5 milionu korun. Maximální 
částka na podporu jednoho pro-
jektu představuje 50 000 korun.

O dotaci mohou žádat sub-
jekty, které provozují svoji činnost 
na území MČ Praha 1 a které jsou 
registrované dle právních předpisů 
platných v ČR a splňují všechny 
zákonem předepsané podmínky 
pro příslušnou činnost. Právnické 
osoby předkládají projekty pro-
střednictvím svého statutárního 
zástupce. Dotace jsou poskytovány 
pouze hlavním pořadatelům, pro-
ducentům či koordinátorům, kteří 
ve vlastní produkci či koprodukci 
odpovídají za realizaci kulturních 
projektů, činností a aktivit.  
Lhůta pro podání žádosti: od  
9. do 20. května 2022 23:59 hodin. 
Zásady pro poskytnutí dotace jsou 
uveřejněny na www.praha1.cz 
– kultura – Dotace – Dotace  
v oblasti kultury pro rok 2022  
– ii. kolo. 

Dotační program 
Prahy 1 v oblasti 
kultury pro rok 2022 
– ii. kolo 

lobkowiczký palác nabízí nový unikátní zážitek

Návštěva přátel z bambergu a Trenta

(zleva) 2. starosta Bambergu Jonas Glüsenkamp, 1. místostarosta Petr Burgr, čestná 
občanka Brigitte Riegelbauer a starosta Petr Hejma

Letošní Reprezentační ples na Žofíně 
přinesl radost a zároveň pomohl. 
Jeho uspořádání bylo  důstojnou 
a vhodnou příležitostí ke společné 
podpoře našich ukrajinských přátel. 

Humanitární projekty mohli hosté 
plesu podpořit několika způsoby. krátce 
před zahájením plesu odstartovali 
starosta Prahy 1 Petr Hejma a velvys-
lanec Ukrajiny Jevhen Perebyjnis aukci 
obrazů, jejíž výtěžek bude využit na 
pomoc strádající Ukrajině. Plesoví hosté 
mohli rovněž přispívat na sbírkový účet 
číslo 6145155369/0800 s názvem  
Mč Praha 1 – Pomoc ukrajině.  
Výnos z prodeje vstupenek ve výši  
více než půl milionu korun pak byl určen 
na podporu paliativní péče Nemocnice 
Milosrdných sester sv. karla Borome-
jského. 

Reprezentační ples se nesl v duchu česko-ukrajinského 
přátelství

Praha 1 pomáhá s integrací žáků z okupované ukrajiny

jak byla získána v rámci výzkumného 
projektu Inside Bruegel, který vede 
Uměleckohistorické muzeum ve Vídni. 
Od roku 2018 jsou do tohoto projektu 
zapojeny i Lobkowiczké sbírky,“ vy-
světlil Jan Pavelka, ředitel komunikace 
Lobkowicz Events Management, s.r.o. 
Odborníci a milovníci umění tak mo- 
hou v Bruegelově salonku zkoumat  
a studovat i ty nejmenší detaily kompo- 
zice slavného obrazu. Nový projekt  
v Lobkowiczkém paláci je přístupný 
každý den včetně víkendů od 10:00  
do 18:00 hodin. 

Obraz Senoseč je jedním z nejvýznamněj-
ších děl Lobkowiczkých sbírek.

První místo 
v soutěži 
Památka roku 2021 
putuje k nám!

Nově je v Lobkowiczkém paláci na 
Pražském hradě zpřístupněn veřejnosti 
unikátní projekt nesoucí tajuplný ná-
zev Inside Bruegel. V muzeu paláce, 
konkrétně v Bruegelově salonku, mají 
návštěvníci možnost prozkoumat, co 
se skrývá pod povrchem světozná-
mého díla Senoseč (1565) od Pietera 
Bruegela staršího. To je jedním z po-
kladů Lobkowiczkých sbírek a sou-
částí stálé výstavní expozice muzea.  

„Na nově instalovaných dotyko-
vých obrazovkách budou dostupná 
dosud neznámá vyobrazení malby tak, 

Ocenění si do Jihlavy přijeli převzít zleva: místostarostka Eva Špačková a starosta  
Petr Hejma

Foto: Jaroslav Tatek, Archiv Lobkowiczkého paláce
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sklenářství stupka, 
Truhlářská 14, 
tel.222 317 916

art coffee, 
Pohořelec 26

café Platýz, 
Narodní 37, 
tel. 224 211 161

café haMu, 
Malostranské nám.258, 
tel. 234 244 174

kafe DaMu, 
karlova 26, 
tel. 234 244 269

Elektro Málek, 
Vladislavova 15, 
tel. 606 793 520

Muzeum Montanelli, 
Nerudova 13, 
tel. 257 531 220

Galerie Millennium, 
Tržiště 5, 
tel. 257 534 584

Restaurant u benedikta, 
Benediktská 722, 
tel. 224 826 912

Přijďte si k nim nakoupit, 
potěšíte je i sebe

Více si můžete přečíst na straně 4.

FOTOsTRaNa PRAHA 1

Reprezentační 
ples na Žofíně 
přinesl 
radost i pomoc
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Hřiště Za Haštalem 
čekají změny
Dětské hřiště Za Haštalem je malebné a přitom skryté. 
Oblíbili si ho jak děti a jejich rodiče, tak pěstitelé na  
místní komunitní zahradě. Postupem času se ale dostalo  
do nevyhovujícího stavu, navíc rozrůstající komunitní 
zahradu nešlo udržovat v těsné blízkosti prolézaček  
a míst, kde si hrají děti. Už delší čas byla proto připravovaná 
celková revitalizace. 

Nyní

Po rekonstrukci

Nyní Po rekonstrukci

i závlahu poskytne a bude obnovovat 
radnice pro pěstitele zdarma. Celková 
plocha pro pěstování oproti původnímu 
stavu vzroste – přibudou i truhlíky podél 
vnitřní zdi hřiště.

Problémem je časový harmonogram 
– sousední školka potřebuje kompletní 
zásah a rekonstrukci své obvodové zdi. 
Ta musí proběhnout dříve, než dojde k re-
konstrukci samotného hřiště. Nemá smysl 
hřiště zavírat nebo bránit pěstitelům, aby 
kvůli tomuto technickému problému přišli 
o svou úrodu. Proto byly v dubnu vybudo-
vány pouze nové pěstitelské konstrukce 
a hřiště si na svou finální podobu ještě 
několik měsíců počká. Rozhodně je na co  
se těšit! 

     Text: Antonín Berdych
     Vizualizace: MČ Praha 1

d
čímž se připomenou Stínadla z knih 
Jaroslava Foglara. 

Na své si přijdou i pěstitelé – 
v jedné části hřiště budou připraveny 
stupňovité truhlíky, záhon a další místa 
pro pěstování. k dispozici bude také 
závlaha a kompostovací box. Navíc půdu 

Jejím cílem je zachovat pěstování 
v truhlících, ale zároveň učinit hřiš-
tě modernější, bezpečnější a dětem 
vstřícnější. V průběhu roku 2021 se 
radní Richard Bureš a místostarostka 
Eva Špačková, do jejichž kompeten-
cí hřiště spadá, věnovali názorům 
a nápadům místních, aby konečná 
podoba rekonstrukce vyšla vstříc 
většině požadavků místní komunity.

Plán konečné podoby hřiště 
je nyní hotov. Bude tu více místa 
k sezení pro rodiče i návštěvníky, včet-
ně posezení ve stínu a pod stříškou. 
Přibude zeleně a trávy, povrch bude 
jednolitý a bezpečný. Bude i více 
herních prvků, větší pískoviště a nová 
jízdní dráha. Historické pítko bude 
zachováno. Dominantou hřiště bude 
nové mlžítko ve tvaru ježka v kleci, 

V
Praha 1 podporuje klubovou, spolkovou 
a jinou zájmovou činnost a pomáhá 
spoluorganizovat společné aktivity 
zaměřené na veřejnost. Přestože sdru-
žování občanů probíhá na dobrovolné 
bázi, vedení radnice by rádo motivovalo 
spoluobčany, kteří se starají o spol-
kovou činnost, aby se zapojovali do 
dalšího rozvoje, a aby se tak prohloubila 
spolupráce mezi spolky a radnicí MČ 
Praha 1. 

Spolky mohou žádat o finanční 
podporu v rámci dotačního programu 
na rozvoj občanské společnosti a spol-
kové činnosti a dotačního programu 

v oblasti sportu. V průběhu celého roku 
pak mohou spolky, tedy i ty sportovní, 
žádat formou spoluúčasti o podporu 
na jednotlivé akce, které spolek pořádá, 
anebo využít přímého spolufinancování 
spolkové akce ze strany MČ Praha 1 
v rámci akcí Poznej svého souseda, 
které jsou určeny na podporu drobných 
lokálních akcí pořádaných jednotlivými 
spolky Prahy 1. Některé spolky těchto 
možností využívaly i v minulých letech.

Jsou však i spolky, které existují, pra-
cují, avšak my o jejich činnosti nevíme.

Rádi bychom vám proto na- 
bídli prostor k větší spolupráci, pro- 

pagaci a zviditelnění činnosti va- 
šeho spolku. V případě vašeho zájmu  
nás prosím kontaktujte na adrese:  
petr.burgr@praha1.cz – 1. místostaros-
ta pro spolky, kulturu, zahraniční vztahy 
a sociální oblast,  a zároveň na adrese: 
linda.kleckova@praha1.cz – vedoucí 
odboru kultury, sportu a zahraničních 
vztahů, abychom zaplnili prázdná 
místa a získali přehled o tom, čím vším 
občané Prahy 1 žijí, co je zajímá a baví. 
Ve vašem e-mailu prosím uveďte název, 
sídlo a charakter činnosti spolku, kon-
taktní osobu a její telefonní číslo a dále 
e-mailovou adresu spolku. 

Vážení a milí sousedé!

mailto:petr.burgr@praha1.cz
mailto:linda.kleckova@praha1.cz
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Praha 1 je místem s velkou koncentrací 
kulturních památek. co to pro radnici 
znamená?
Snažíme se cíleně přispívat k obnově 
a regeneraci památek v centru Prahy, a to 

nejen v objektech, které městské části 
patří. Jsme hrdí například na rekon-
strukci Malostranské besedy, která již 
řadu let funguje v novém. Vrátili jsme jí 
původní historické prvky i věže, kam jsme 

umístili zvon. Teď zrovna máme krátce 
po dokončení rekonstrukce objektu 
v Truhlářské 8. Vrátili jsme k životu úplně 
zdevastovaný historický objekt a citli-
vě k němu připojili moderní přístavbu 
s výtahem. Objekt nyní slouží jako dům 
dětí a mládeže. Otevřeli jsme ho loni 
v září a je to skutečný skvost. Úrovní má 
blízko k Malostranské besedě, proto mu 
pracovně říkáme Novoměstská bese-
da. Jsme pyšní na to, že právě s tímto 
projektem jsme se letos stali celorepub-
likovými vítězi soutěže Památka roku.
Zrekonstruovali jsme ale spoustu dalších 
objektů, třeba Werichovu vilu, průběžně 
také opravujeme budovy našich škol. 
Teď dokončujeme rekonstrukci školního 
objektu ve Vojtěšské ulici, na kterém po 
dokončení vynikne unikátní fasáda.

 
Do jaké míry se zapojujete do obnovy 
památek, které nejsou ve vlastnictví 
městské části?
Majitelům památek pomáháme napří- 
klad spolufinancováním oprav v rámci 
programu Regenerace, který spravuje  
Ministerstvo kultury ČR. Na území Prahy 1 
máme zmapované všechny zchátralé 
historické budovy. Všude, kde to jen 
trochu jde, se snažíme pomoci při jejich 
záchraně a na vlastníky objektů tlačit, 
aby svůj majetek uvedli do lepší kondice.

Do jakých rozvojových projektů  
jste se v posledních letech pustili  
a na jakých právě pracujete?
Centru Prahy chybí moderní architektura 
jednadvacátého století. Máme potře-
bu a myslím, že i odvahu, se za takové 
projekty postavit. Potřebujeme inves-
tory, kteří jsou dostatečně ekonomicky 
silní a přicházejí do Prahy 1 s pokorou 
a s vědomím, že uskutečnit projekt 
v centru jednoho z nejkrásnějších míst 
na světě je velmi náročné. k takovým 
projektům patří například objekt u Masa-
rykova nádraží v ulici Na Florenci z pera 
ateliéru Zaha Hadid. Dále je to projekt 
přestavby hotelu InterContinental, kde 
má dojít i k velké revitalizaci okolního 
veřejného prostoru. Pak je to projekt 
Savarin, což je přestavba několika bloků 
přímo na Václavském náměstí. Líbí se 
mi, že má ambici oživit i zdejší pasáže. 

Tím se zvolna přesouváme do oblasti 
kultury. Zajímala by mě především živá 
kultura, tedy koncerty, divadla a další. 
jaký k ní má vztah Praha 1?
Do podpory živé kultury se snažíme 
zapojovat permanentně. Příkladem 
je i velký projekt v rámci festivalu 
Struny podzimu, kterému jsem 
dal záštitu. Jmenuje se Prague 
Sounds. Už na podzim roku 2020 
jsme pomáhali s organizací toho-
to koncertu, který se premiérově 
uskutečnil přímo na hladině Vltavy 
u Střeleckého ostrova. Na plovoucí 
scéně vzniklo i hlediště pro zhruba 
tisíc diváků. Letos v září se v rámci 
tohoto projektu bude konat koncert 

Praha 1 musí být 
kulturním centrem, 
a ne místem pro hlučné 
pijatiky, říká starosta 
Prahy 1 Petr Hejma 
Dosáhnout toho, aby turisté Prahu vnímali jako jedinečné architektonické 
a kulturní centrum, tedy nikoli pouze jako místo pro levné a bujaré večírky. 
O to se trvale snaží starosta Prahy 1 Petr Hejma se svými kolegy ve vedení 
městské části. Nejen o tom jsme si s ním povídali v následujícím rozhovoru. 

pro Evropu. Zapojujeme se do pod-
pory jak živé kultury v těch nejmen-
ších formách, tak do těchto velkých 
projektů. Velmi mi totiž záleží na 
tom, aby se Praha prezentovala jako 
město kultury, ve kterém jsou nejen 
unikátní památky. A nechceme, aby 
Praha byla známá převážně tím, že 
je tady laciný alkohol a že se mohou 
dělat hlučné a obtěžující party. 

je to už téměř rok, co městská část 
propůjčila skautskému institutu 
Rybářský domeček. Naplnily se vaše 
představy o jeho využití? Přineslo to 
i nabídku aktivit pro veřejnost a přilehlý 
park kampa?

Rybářský domeček našel skutečně 
skvělého provozovatele. Je to přesně to, 
co jsme si představovali: dala se dohro-
mady skupina mladých lidí, kteří místu 
vdechli přesně tu náplň, kterou jsme 
chtěli. Akcentovali jsme kategorii dospíva-
jících, kteří mají v centru města nejméně 
možností, kde se scházet a realizovat 
se v nejrůznějších oborech činnosti. 
Skauti se dali dohromady s takzvanou 
kampartou, což jsou sousedé z okolí 
kampy a jejího parku. Domeček má od 
rána do večera úžasnou náplň, lidé se 
tam scházejí a navštěvují nejrůznější 
aktivity, ateliéry, přednášky a využívají 
klubové prostory. Funguje to tam na 
jedničku a máme z toho velkou radost.

V majetku Prahy 1 je také známá 
Nemocnice Na Františku. čím je podle 
vás pro naši městskou část důležitá?
Nemocnice Na Františku je už po mnoho 
let pevnou součástí Prahy 1. Uvědomuje-
me si její důležitost pro zdejší obyvatele, 
a vkládáme proto do ní už téměř dvacet 
let nemalé množství peněz. Abychom ji 
udrželi v dobrém stavu, investujeme do 
zařízení a vybavení.  Snažíme se rozšiřo-
vat její nabídku také o další obory, jako 
jsou plastická chirurgie, bariatrie, což je 
chirurgická léčba obezity, a rehabilitace. 
Nemocnice Na Františku se velmi aktivně 
zapojila do boje proti pandemii korona-
viru. Jako vůbec první jsme v ní otevřeli 
testovací a poté i očkovací centrum.  
Je velmi důležitou součástí celopraž-
ského systému zdravotní péče. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Petr Našic, Jaroslav Tatek

Při setkání s občany na čapadle u Hollaru

S Jitkou Molavcovou a Jiřím Suchým v Galerii Smečky



1312              

Z

PřEDsTaVujEME PRAHA 1 kVěTEN 2022  PřEDsTaVujEME

Ze všech odborů a oddělení, 
které jsme vám dosud 
představili, je činnost na-
šeho Stravebního úřadu asi 
nejodlišnější od ostatních 
městských částí. Nejen 
o tom jsme si povídali  
s vedoucím Stravebního 
úřadu Prahy 1, inženýrem 
Václavem Vaňkem.

Územně správní celek Praha 1 je celý za-
hrnut do památkové rezervace s největším 
podílem kulturního dědictví historického 
centra Prahy. Z toho také vyplývá, že téměř 
všechny záměry v rámci činnosti v přene-

Stavební úřad MČ Praha 1: 

Obsáhlá agenda 
atypické městské části

sené působnosti jsou nejdříve posouzeny 
Odborem památkové péče magistrátu. 

Samotný Stravební úřad posuzuje 
velký počet různých záměrů. kromě umís-
tění nových objektů se jedná o změny 
stávajících staveb – nástavby, přístavby, 
celkové rekonstrukce včetně změn způso-
bu užívání celých objektů, popř. jejich čás-
tí. Příkladem je připravovaná rekonstrukce 
obchodních domů Máj, kotva, Bílá labuť 
či rekonstrukce Nové scény Národního di-
vadla a provozní budovy B. Dále se jedná 
o záměry, které nově řeší veřejná pro-
stranství – například Václavské náměstí, 
Smetanovo nábřeží, takzvaný  Anenský 
trojúhelník, připravuje se náměstí Jana 
Palacha.

Historické centrum Prahy novou 
zástavbu až na ojedinělé případy praktic-
ky neumožňuje, proto se agenda Straveb-
ního úřadu týká změn stávajících staveb, 
které jsou z hlediska dotčení vlastnických 

práv účastníků řízení častokrát výrazně 
procesně a věcně komplikovanější než 
u novostaveb ostatních městských částí, 
zejména těch, které se staví na takzvané 
„zelené louce“.

Současně vznikají i stavby výjimečné 
z hlediska architektury, jako jsou Masaryk 
Center, Savarin (segment ulic Na Příkopě, 
Panská a Václavské náměstí) nebo rekon-
strukce hotelu InterContinental s náměs-
tím Miloše Formana.

Specifikem Prahy 1 je společenský 
problém krátkodobého ubytování v by-
tech, které zatěžuje obyvatele městské 
části. I přesto, že je centrální městská 
část opravdu specifickou záležitostí, 
neznamená to v žádném případě, že by 
místní Stravební úřad měl nějak zjed-
nodušenou práci. Jen kontrolní činnost 
je natolik pestrá a bohatá, že by se s ní 
dala zaplnit rovnou dvoustrana našeho 
magazínu. kontrolní činnost má primár-

ně za úkol vykonávat soustavný dozor 
nad ochranou veřejného zájmu, ale 
také řeší práva a povinnosti fyzických či 
právnických osob v oblasti, jež se týká 
agendy Stravebního úřadu. Co si pod tím 
představit? Pro veškerou zástavbu platí 
určitá pravidla. A referenti Stravebního 
úřadu dohlížejí na to, aby se dodržovala. 
„Při kontrolách sledujeme například to, 
zdali se stavba využívá k uvedenému 
účelu nebo jestli není nějakým způsobem 
nebezpečná pro její obyvatele či okolí,“ 
popisuje Vaněk.

V situacích, kdy je se stavbami 
něco v nepořádku, může jeho úřad vydat 
rozhodnutí nebo zaslat výzvu. Ta se může 
týkat například nařízení nutných zabez-
pečovacích prací nebo nezbytných úprav. 
Může případně také rovnou nařídit vykli-
zení nebo neodkladné odstranění stavby. 
„To se týká výjimečných situací, kdy je již 
bezprostředně ohrožena bezpečnost, a to 
většinou kvůli zanedbání ze strany vlast-
níka domu,“ vyjmenovává důvody těchto 
kroků Václav Vaněk. 

Stavební úřad také prověřuje žádosti 
a podněty, které může obdržet od orgánů 
státní správy, fyzických nebo právnických 
osob. A tím se volně dostáváme k pro-
blematice sdíleného ubytování. „Náš 
úřad obdrží měsíčně v průměru přes tři 
sta žádostí a podnětů. Velká část z nich 
se týká právě krátkodobého ubytování,“ 
uvádí vedoucí Stravebního úřadu. Je však 
nutné dodat, že na základě těchto podnětů 
toho nejde příliš udělat do té doby, dokud 
nebude upraven stavební zákon. „Součas-
ná podoba stavebního zákona je zastaralá 
a bohužel vznikla v době, kdy něco jako 
Airbnb neexistovalo,“ vysvětluje. Sou- 
časný stavební zákon zkrátka poskytuje 
velkou variabilitu majitelům bytových 
prostor. „Dosavadní judikatura správních 
soudů tyto záležitosti posuzovala v tom 
smyslu, že poskytování ubytovacích 
služeb v bytech je způsobem užívání, který 
nevybočuje z mezí daných hledisky sta-
vebně-právními,“ dodává Václav Vaněk.

S tímto se pojí četné stížnosti Spo-
lečenství vlastníků bytových jednotek na 
takzvané imise dle §1013 nového občan-
ského zákoníku – průnik hluku a vibrací 
ze sousedních bytů v míře nepřiměřené 
místním poměrům, tj. překračování 
hygienických limitů. Zde se o kompetenci 
řešení této problematiky podle povahy 
dělí Stravební úřad, Policie ČR a Hygie-
nická stanice. Je skutečností, že se jedná 
převážně o občanskoprávní námitky, které 
se však SVJ snaží řešit prostřednictvím 
Stravebního úřadu.

Další činností, kterou se tento úřad 
zabývá, jsou přestupky fyzických, právnic-

kých nebo podnikajících fyzických osob, 
přestupky stavbyvedoucího a přestup-
ky stavebního podnikatele. Stavební zákon 
především určuje, jaká pravidla je třeba na 
daném úseku práva respektovat.

A jak je to výhledově s novelou staveb-
ního zákona? „Obávám se, že tohle je běh 
na dlouhou trať, i když účinnost nového 
stavebního zákona č. 283/2021 Sb. byla 
předchozí vládou stanovena  
k 1. červenci 2023. Nová vláda předpoklá-
dá odložení účinnosti nového stavebního 
zákona a zpracování novely tohoto zákona. 
Významnou novinkou bude digitalizace 

řízení vedených Stravebním úřadem, 
zejména portál stravebníka, který bude 
poskytovat mimo jiné informace o stavu 
řízení, provedených správních úkonech 
a vydaných rozhodnutích či digitální mapy 
veřejné správy. Řešení těchto záležitostí 
bude náročné nejen technicky, ale i perso-
nálně, zejména když zájem o práci na Stra-
vebních úřadech dlouhodobě klesl k nule,“ 
glosuje na závěr inženýr Václav Vaněk. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek
Vizualizace: Tak Architects

Vizualizace revitalizace Anenského trojúhelníku

Vizualizace projektu Staroměstská brána
Zleva Ing. Zlata Bartošová, Ing. Václav Vaněk, Ing. Barbora Hodanová, Mgr. Markéta Kazdová
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Letošnímu 29. ročníku ankety o nejob-
líbenějšího pedagoga Zlatý Ámos zcela 
dominovali učitelé matematiky. Nejvíce 
se dařilo zakladateli výukového portá-
lu Mathematicator Marku Valáškovi, 
kterého veřejnost zná především díky 
výukovým videím na portálu YouTube. 
Tomu se podařilo vyhrát jak hlavní cenu 

ankety, díky které byl symbolicky ko-
runován „králem učitelů“, tak i vedlejší 
cenu Ámos sympaťák a cenu ČT Edu. 
Za svou nominaci vděčí především 
svým studentům, kterým právě bě-
hem pandemie pomáhal lépe pochopit 
matematiku prostřednictvím online 
videí. „Myslím, že během covidu měli 

studenti radost, že se jim někdo věno-
val, a ocenili, že jim tu matiku někdo 
dokázal vysvětlit,“ řekl ke své nominaci 
skromně Valášek. „Vděčím však dětem 
ze své školy, které se také přidaly. S těmi 
mám opravdu skvělý vztah,“ dodal.

„Pokrok ve výukových metodách 
směrem do online prostředí i díky covidu 
výrazně poskočil. Kéž bychom to ne-
zapomněli a dokázali tento pokrok dál 
rozvíjet,“ podotkl k online výuce Ladislav 
Hrzal, ředitel Zlatého Ámose. V kontextu 
devětadvacetileté historie ankety však 
druhým dechem dodal, že právě tento 
posun do online světa je vidět ve všech 
součástech ankety. „Třeba kolem roku 
1992, kdy anketa začínala, nám chodila 
spousta krásně výtvarně zpracovaných 
přihlášek plných obrázků, fotek atd. To 
už se dneska nevidí. Dnes už je to jen pár 
řádků textu,“ dodal Hrzal, občanským 
povoláním školský ombudsman. Ten u le-
tošního vítěze oceňuje především smysl 
pro humor a způsob, jakým umí vysvětlit 
látku. „Mám osobní zkušenost: ve škole 
mi nikdy nešla procenta a pořádně jsem 
se je od té doby nikdy nenaučil. Až jsem 
nedávno narazil na videa pana Valáška, 
kde jsem si všiml kurzu na procenta a po 
zhlédnutí několika videí je už po takových 
letech konečně umím,“ vyzdvihl s úsmě-
vem ředitel Zlatého Ámose schopnost 

Králem učitelů se stal 
oblíbený matematik 
Marek Valášek, 
který učí v Praze 1

Marka Valáška látku vysvětlit. Dodal také, 
že asi nejdůležitější vlastností, která 
všechny Zlaté Ámosy spojuje, je spra-
vedlivost. Je důležité, aby měly všechny 
děti stejné podmínky i stejné tresty a aby 
se nikomu nenadržovalo. Upozornil však 
také na důležitost toho, aby děti měly ke 
svému učiteli důvěru a mohly se na něj 
obrátit i se svými osobními problémy. 
„Když se řekne: Kdo je tvůj nejoblíbenější 
učitel nebo učitelka?, tak se očekává, že 
děti vyberou učitele, který nedává pětky 
a není moc náročný. To ale není vůbec 
pravda. Takové učitele děti nechtějí. Pro 
ně je zásadní, aby byl učitel spravedlivý, 
náročný a uměl svoji profesi,“ pokusil se 
vyzdvihnout přednosti Zlatých Ámosů 
Hrzal. 

Podle Marka Valáška pravděpo-
dobně neexistuje někdo, kdo by byl 
vysloveně „úplně blbej na matiku“. Podle 
jeho názoru existují děti, kterým to jde 
lépe a jiným zase hůře. Za svou více než 
dvacetiletou zkušenost s učením a pře-
devším doučováním matematiky Valášek 
ví, že když někomu něco nejde, tak je to 
proto, že má někde nějakou mezeru. Pro-
to je důležité se umět vrátit zpátky a tyhle 
mezery zacelit. Matematika je podle něj 
jako obrácená pyramida postavená na 
špičku a nejdůležitější je vždy odhalit, 
kde v těch základech vznikla mezera. Ta 
když se zacelí, začnou pak studentům 
dávat smysl i další věci, které s tím sou-
visí a na těchto znalostech stojí. Právě 
tato komplexnost matematiky je podle 
Valáška tím, proč je pro některé velkým 
strašákem. Neplatí zde to, co u mnoha 
jiných předmětů, tedy že by bylo možné 
se látku jeden den naučit a za nějaký čas 
ji zapomenout. kdykoli se pak v učebním 
procesu něco pokazí nebo nepovede, 
projeví se to tím, že student začne mít 
dříve nebo později potíže. „V matema-
tice je totiž vše propojené a vše souvisí 
se vším. Takže takhle já to dělám, když 
doučuji někoho, kdo má s matemati-
kou problém. Nejčastěji zjistím, že jde 
o problém, který začal už třeba o pět let 
dříve,“ vysvětlil pan učitel Valášek, na co 
se zaměřuje ve svém doučování.

 V anketě Zlatý Ámos uspěli i další 
učitelé matematiky. Cenu dětské poroty 
Dětský Ámos si odnesl učitel matematiky 
Josef Mach z Gymnázia Tachov. Další 
kategorií byl nejoblíbenější vyučující 
při online výuce. Takzvaným Dálkovým 
Ámosem se stal rovněž učitel matematiky 
Tomáš Sajdl ze Základní školy a mateřské 
školy Josefa Gočára v Hradci králové. 

Text: Michal Tománek
Foto: (red)

Učitel matematiky Marek Valášek z anglicko-českého gymnázia Amazon získal cenu 
Zlatý Ámos a stal se nejoblíbenějším kantorem roku. Kromě hlavní ceny obdržel ještě 
další dvě vedlejší. Žáci jej znají především díky jeho kanálu na YouTube, kde se jim 
prostřednictvím svých videí snaží pomoci s přípravou na maturitu a s přijímacími 
zkouškami na střední a vysoké školy. Může být podle Valáška matematika zábavným 
předmětem? A čím to je, že bývá často tak neoblíbená? 

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

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY S JEDNIČKOU

NA TÁBORY SE PŘIHLASTE ZDE:

www.svcjednicka.cz/tabory

cena 1750 Kč

4. 7.–8. 7.   Cesta za pokladem sportovní 9–12let

11. 7.–15. 7. Smysl lidských smyslů vzdělávací 8–13 let

18. 7.–22. 7. Po stopách výtvarných umělců výtvarný 10–15 let

25. 7.–29. 7. Detektivní škola Sherlocka Holmese detektivní 8–12 let

1. 8. –5. 8. Výtvarný tábor pro mladší děti - Egypt výtvarný 7–12 let

8. 8.–12. 8. Lovci mamutů dobrodružný 8–12 let

15. 8. –19. 8. Jedničky v pohybu sportovní 9–12 let

22. 8.–26. 8. Máme rádi přírodu vzdělávací 6–10 let

TERMÍN NÁZEV POPIS VĚK 

Tábor se uskuteční při minimálním počtu 10 účastníků. V ceně tábora je zahrnuto: vstupné, 
program, lektoři, materiál, odměny. Tábor je bez jídla (Nutno si zajistit vlastní stravu).

Tábory jsou finančně podpořeny z grantů MHMP.

volná místa

volná místa

volná místa

jen náhradnící

volná místa

poslední místa

poslední místa

volná místa

Po velmi úspěšném koncertu 
orchestru ODE (Orchestre Démos 
Europe), který se konal 26. února 
v Pařížské filharmonii v rámci fran-
couzského předsednictví v Radě EU, 
se tento jedinečný orchestr složený 
ze zástupců všech zemí EU sejde 
znovu. Svým hudebním vystoupe-
ním doprovodí oslavy Dne Evropy  

9. května v konferenčním centru  
Palais de la Musique et des Congrès 
ve Štrasburku. Českou republiku 
budou prostřednictvím Nadačního 
fondu Harmonie reprezentovat dva 
mladí hudebníci – Tomáš kratochvíl 
na housle a Max Lasek na viloncello. 
Držte jim palce, ať se koncert vy- 
daří! 

Koncert 
Nadačního fondu
Harmonie ve Štrasburku

Zleva: Ladislav Hrzal, ředitel Zlatého Amose, starosta Petr Hejma, místostarostka  
Eva Špačková a Zlatý Amos, matematik Marek Valášek
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Náročná rekonstrukce historické bu-
dovy v Truhlářské 8 zabodovala v sou-
těži Památka roku 2021. Po vítězství 
v krajském kole získala první místo 
i v celorepublikové části soutěže, kterou 
každoročně pořádá Sdružení historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska. 

Rekonstrukce barokního domu 
v Truhlářské ulici probíhala za přísného 
dohledu památkářů a nyní v domě sídlí 
Středisko volného času Jednička po-
skytující různorodé aktivity pro všechny 
generace. Náročná rekonstrukce byla 
dokončena v minulém roce.

„Dům v Truhlářské je skvěle zrekon-
struovaný historický objekt, kde došlo 
k velmi citlivé opravě jednotlivých původ-
ních prvků. K tomu byl dostavěn moderní 

20. dubna přivítala budova prvního 
stupně ZŠ Vodičkova v Jindřišské ulici 
několik desítek dětí. Ty se již mohou těšit 
na to, až zde v září usednou do školních 
lavic. Zápis prvňáčků navštívila také 
místostarostka Prahy 1 Eva Špačková.

Během celého dne byly na nastá-
vající školáky připraveny usměvavé paní 
učitelky, které si pro ně také připravily 
několik zábavných testů dovedností. „Je 
to můj druhý zápis prvňáčků a mám zno-
vu radost z toho, jak jsou děti natěšené,“ 
řekla paní učitelka Dominika Bervidová, 
která má na starost současnou třetí třídu 
místní základní školy. 

Zápis si také pochvalovala místosta-
rostka Eva Špačková. „Když jsem ještě pů-
sobila v roli zástupkyně ředitelky základní 
školy, byly zápisy vždy něco speciálního. 
Prvňáčci vždy přinesou nové nadšení 
a perspektivu. Vidím, že to tak platí i dnes 
a určitě to bude platit i v budoucnu,“ pro-
hlásila během návštěvy místostarostka.

Základní školy Prahy 1 jsou určeny 
primárně dětem z tzv. spádové oblasti. 
Pokud kapacita není naplněna, mohou tří-
dy doplnit děti z celé městské části, poté 
případně celé Prahy. 
Text: Jan Petříš

Těšíme se 
na nové 
prvňáčky!

Truhlářská 8 vyhrála v soutěži 
Památka roku 2021

objekt, který přiznává jednadvacáté stole-
tí. Přesně takové stavby by měly v centru 
Prahy vznikat i nadále. O to víc jsem rád, 
že rekonstrukci ocenili i odborníci ze 
Sdružení historický sídel Čech, Moravy 
a Slezska. Myslím, že máme být na co 
hrdí,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Dům, který je kulturní památkou, 
v sobě ukrýval řadu překvapení a neče-
kaných objevů. Zvlášť náročné pak byly 
veškeré restaurátorské práce. Ty probíhaly 
se vším respektem k charakteru stavby. 
Zachovat původní ráz objektu bylo ostat-
ně pro architekta projektu Jana karáska 
jedním z hlavních cílů rekonstrukce.

„Ráda bych poděkovala všem, kteří 
se před rekonstrukcí nezalekli, když viděli, 
v jakém je objekt stavu, a že mi uvěřili, že 

tento dům má velký potenciál. To potvr-
zuje jak jeho současné využití Střediskem 
volného času Jednička, tak i úžasné 
ocenění v soutěži Památka roku 2021, jež 
patří všem, kteří se na náročné rekon-
strukci podíleli,“ vyzdvihla místostarostka 
Prahy 1 Eva Špačková. 

škOlsTVí  PRAHA 1

V
Noc s Andersenem

I
nabízíme nájemní byty 
k opravám
I v květnu k vám přicházíme s nabídkou 
obecních bytů k pronájmu. Tentokrát se 
jedná o šest soutěžních bytů, které jsou 
určeny k opravám. každá bytová jednot-
ka vyžaduje opravy, jejichž hodnota je 
vyčíslena podle ceníku ÚRS. Opravy si 
můžete provést i výrazně levněji svépo-
mocí, kontrolován bude pouze rozsah 
a kvalita odvedené práce. Nemusíte tak 
mít obavy z hodnoty naceněných prací. 
Částky, za které předepsané opravy 
provedete, předmětem kontrol nebudou. 
Je to příležitost pro mnohé z vás, jak si 
svůj byt upravit podle svého, ovšem se 
splněním požadovaných prací. Soutěží 
se výše měsíčního nájemného, v níž si 

zohledníte vynaloženou opravu tak, aby 
vám takový nájem dlouhodobě vyhovo-
val. Nájem se uzavírá na dobu určitou 
patnáct let s tím, že podle rozsahu opravy 
vám bude po určité období odpuštěno 

100 % nájemného. Vysoutěžená cena 
nájemného vám bude po celou dobu 
patnácti let fixována ve stejné výši, ná-
jemné nebude ani valorizováno. Soutěže 
se mohou účastnit všichni občané EU 
s trvalým pobytem v ČR starší osmnácti 
let, nesmí vlastnit nemovitosti k bydlení 
a v minulosti neprivatizovali byt na 
území Prahy. kauce je pro všechny byty 
jednotná, a to 10 000 korun. V případě 
neúspěchu vám bude vrácena v plné 
výši. S dotazy se můžete obracet na 
paní Petru Slukovou, tel. 221 097 691, 
e-mail: petra.slukova@praha1.cz 

Text: Jan Votoček

Štěpánská  55
NOVÉ městO - Praha 1

OpletalOva 16
NOVÉ městO - Praha 1

j indř iŠská  23
NOVÉ městO - Praha 1

dlOuhá  14
starÉ městO - Praha 1

l i l iOvá  16
starÉ městO - Praha 1

václavské nám.  29
NOVÉ městO - Praha 1

V pátek 1. dubna se již tradičně 
konala v ZŠ Brána jazyků oblíbená 
Noc s Andersenem, setkání pilných 
dětských čtenářů a učitelů-organizá-
torů akce. Ti připravili dětem pestrý 
program. Setkání zahájila spisova-
telka Daniela Fischerová besedou 
s žáky a čtením ze svých knih pro 
děti. Potom se děti rozběhly hledat 
soutěžní stanoviště rozmístěná 
po celé školní budově. Za splnění 
úkolů – od výtvarných přes jazyko-
vé až po sportovní – získávaly části 
hesla, jež nakonec úspěšně složily 
dohromady. Následovala noční 
procházka po stopách pražských 
legend od školy přes Staroměstské 

náměstí, uličkami Starého Města až 
na karlův most. Po návratu už se děti 
uložily ke spánku ve třídách, ty méně 
unavené ještě zvládly přečíst pár 
stránek ze svých přinesených knih 
anebo si povídat o svých zážitcích.

Brzo ráno po společné snídani 
byli ti neúspěšnější ve večerní soutěži 
odměněni knihami z nakladatelství, 
jež  tradičně podporují tuto čtenář-
skou akci – Primus a Meandr. knihy 
pro vítěze zdobil i podpis Daniely 
Fischerové z předcházejícího večera. 
Po dvou letech, kdy se Noc s Anderse-
nem v Bráně jazyků nekonala, odchá-
zeli všichni domů sobotním ránem 
s radostí z obnovené tradice.  

mailto:petra.slukova@praha1.cz
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Centrum Prahy je pravým 
rájem pro kapesní zlodě-
je. S tímto problémem se 
potýká většina velkých 
měst a u oblíbených turi-
stických lokací, jakou be-
zesporu naše hlavní měs-
to je, to platí dvojnásob. 
Policejní oddělení kapes-
ních krádeží v Praze 1 je 
proto jediné takto velké 
a specializované v ČR, 
které se bojem s kapsáři 
zabývá.

kromě kapsářů má sedmé oddělení 
obecné kriminality Policie ČR na 
starosti veškerou majetkovou trest- 
nou činnost v Praze 1. 

„Důvody, proč je Praha 1 nejčas-
tějším místem kapesních krádeží, jsou 
jasné. Vysoká koncentrace turistů, 
kteří jsou přitahováni jak historickými 
památkami, tak například četnými 
zábavními kluby a nočním životem,“ 
vysvětlil nadporučík Radek Mudroch, 
vedoucí oddělení. „Je zde i velké 
množství prodejen luxusního zboží, 
restaurací, divadel a známé obchod-
ní domy. To vše je spolu s velkou 
hustotou lidí ve venkovním prostoru 
i v městské hromadné dopravě pro ka-
pesní zloděje velkým lákadlem,“ dodal.

V Praze 1 se odehraje více než 
padesát procent kapesních krádeží 
v oblasti hlavního města, což je více 
než ve zbytku České republiky. Navíc 
mnoho turistů hlásí kapesní krádeže 
na místní oddělení Policie ČR Můs-
tek. „Je totiž obecně známo, že jsou 

tady k dispozici tlumočníci, takže 
zahraniční turisté volí k nahlášení 
toto oddělení, i když mnohdy neví, 
kde byli okradeni,“ vysvětlil Radek 
Mudroch.

kvůli epidemii koronaviru sice 
ubylo klasických kapesních kráde-
ží na ulici, které dříve převažovaly, 
častěji však nyní dochází k okradení 
v nočních klubech nebo v obchodních 
centrech.

Sedmé oddělení se kromě kapsá-
řů zabývá také majetkovou trestnou 
činností, jako jsou například krádeže 
v obchodech. Často se podaří odhalit 
a zadržet pachatele během či krátce 
po krádeži. Výjimkou v rámci operativ-
ní práce v ulicích nebývá ani odhalení 
pouličního prodeje drog.

Oddělení se podílí na většině 
bezpečnostních opatření v centru 
Prahy. Objasněnost má každým ro-
kem větší. Počty zadržených kapsářů 
za poslední roky jdou do stovek, za-
tímco počet kapesních krádeží klesá. 

Dříve se jednalo hlavně o pachatele 
z Rumunska a Bulharska, dnes kvůli 
koronaviru převažují kapsáři domácí. 
Sedmé oddělení objasní každoročně 
více než dvě stě případů a momen-
tálně na něm slouží sedmadvacet 
policistů včetně vedoucího a zástup-
ce.

„Doporučuji všem návštěvníkům 
Prahy dodržování několika preventiv-
ních zásad, aby se nedočkali místo 
příjemného výletu nepříjemného 
překvapení. Dávejte si pozor na svoje 
věci a nenechávejte je bez dozoru, 
nedávejte cenné předměty do zad-
ních kapes batohů a mějte zapnuté 
kabelky. V místech se zvětšenou 
koncentrací lidí zvyšte pozornost 
a klidně si přemístěte batoh ze zad 
dopředu,“ doplnil nadporučík Mud-
roch. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Ilustrační foto

na sedmém policejním 
oddělení jsou specialisté 
na kapsáře

co je smyslem práce kontrolního výboru 
zastupitelstva?
kontrolní výbor je „pouze“ poradním orgá-
nem. Ze zákona má kontrolovat práci za-
stupitelstva a rady. Prověřuje proces, není 
to ale žádný soud. Nerozhoduje, ale dává 
doporučení a upozornění zastupitelstvu, 
které pak vydává konečné stanovisko. 
Může také pošťouchnout práci úředníků, 
což se nám opakovaně zdárně povedlo. 
Podmínkou je, že předseda výboru musí 
být členem zastupitelstva. Nejdůležitěj-
ším úkolem je dohlížení, zda zastupitel-
stvo a rada i jejich jednotliví členové plní 
úkoly, které si sami stanovili, v určeném 
termínu. kontrolní výbor řeší také podně-
ty, které dostává od zastupitelstva. Zabý-
vali jsme se například porušením etického 
kodexu zastupitele, ale také prověřováním 
známé záležitosti privatizace bytové 
jednotky bývalým ministrem zdravotnictví. 

Odkdy jste předsedou výboru?
Od ledna 2020 – jako zástupce opozice. 
kontrolní výbor by měl mít lichý počet 
členů, u nás má sudý kvůli občas ne zcela 
pružnému zastupitelstvu. Není to v pořád-
ku, ale na práci výboru to nemělo a nemá 
vliv. Opozice je, pro mne ne zcela správně, 
v menšině. Vážím si toho, že mezi členy 
nedochází k žádným velkým střetům. Oce-

Kontrolní výbor 
není soud

ňuji, že na rozdíl od jiných poradních orgánů 
u nás nikdy nebyl žádný osobní konflikt.

Řešení některých podnětů ale bylo 
problematické. Stalo se i to, že členové 
opozice, ke které náležím, mi vyčítali, že 
jsem ze své pozice nezabránil některým 
rozhodnutím. To bych ale nikdy neudělal. 
Mám rád spravedlnost a nikdy jsem svoji 
pozici nezneužil. Nešetřím ani opozici, ani 
koalici. Pro mě je důležité, aby rozhodnutí 
byla konzistentní.

jaký byl nejsložitější případ, který jste 
v poslední době projednával?
Jednoznačně prověřování privatizace 
bytové jednotky na adrese Bolzanova 7 
bývalým ministrem zdravotnictví. Bylo 
to velmi náročné období. Někteří lidé 
nás osočovali, že se snažíme záležitost 
ovlivnit. Není to pravda. Pokud mám 
vyjádřit osobní názor, vidím zde problém 
morální. Z mého hlediska předsedy 
kontrolního výboru byla věc po proces-
ní stránce v pořádku. Potvrdily to i jiné 
orgány. ke stejnému výsledku při ob-
dobném podnětu následně dospěla také 
Etická komise Univerzity karlovy, která 
pro mne je velkou zárukou objektivity.

a co se vám v poslední době v této pozici 
povedlo?
Jsem rád, že se podařilo změnit a zak-
tualizovat Etický kodex MČ Praha 1. Ten 
původní platil od roku 2012 a měl nedo-
statky. Na jeho přizpůsobení MČ Praha 1 
jsem pracoval společně s tajemníkem 
úřadu a vedoucím právního oddělení. 
Platný bude od dalšího volebního období. 
Obsahuje povinnost majetkového přizná-
ní pro všechny zastupitele. Je to velmi 
dobrá vizitka pro Prahu 1 a jsem vděčný 
celému zastupitelstvu, že jsme přes slo-
žitá jednání dospěli k takovému výsledku. 
Pomůže transparentnosti zastupitelů. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Pavel Dvořák, 
archiv Davida Bodečka

Členové výboru: zleva Petr Kučera, David Bodeček, Zuzana Chlupáčová, Karel Ulm,  
Stanislav Lazar, Petr Scholz

O práci jednoho z důležitých výborů zastupitelstva 
městské části – kontrolního, jsme si povídali s jeho 
předsedou Davidem Bodečkem.
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J
Jedním ze spolků, který  
působí na území Prahy 1,  
je obec baráčníků s názvem 
OB Petr Guth Hradčany. 
V letošním roce oslaví již  
sto čtyřicet let své existence. 

Oslava se bude konat 4. června. Slavnost-
ní průvod účastníků v krojích a s prapory 
vyjde v 10:00 z Pohořelce od domu, kde 
jsme před sto čtyřiceti lety vznikli. Přijďte 
se nejen podívat. Pojďte s námi projít 
celou trasu přes Hradčanské náměstí 
do Nerudovy ulice. Slavnostní zasedání 
pozvaných delegátů se bude konat na 
Všebaráčnické rychtě v ulici Tržiště. 

Mnozí z vás ale nevědí, kdo nebo 
co jsou čeští baráčníci. Prapůvod máme 
v hospůdce pana Šleitera na kolínském 
předměstí, které se přezdívalo Baráček. 
Tam vznikla 7. listopadu 1873 dobročinná 
společnost, později ustanovena jako Svo-
bodná obec baráčnická. Nejsme tedy ani 

Hradčanští baráčníci 
v červnu oslaví 
sto čtyřicet let existence

chalupáři, ani chataři; jsme baráčníci. 
V Praze se kolínská myšlenka dočkala rea-
lizace 8. června 1882, kdy na Hradčanech 
vznikla právě  naše obec. Jejím zakla-
datelem, prvním rychtářem a nestorem 
baráčnického dění byl Petr Vavřinec Guth, 
jehož jméno je součástí našeho názvu. 

Jaké bylo původní poslání baráčníků? 
Dobročinná činnost, finanční i jiná pod-

pora vdov a sirotků v těžkých dobách. Po 
Hradčanech vzniklo mnoho dalších obcí 
soustředěných do žup. Všechny tyto obce 
se v současné době plné mezinárodních 
událostí a zásahů do národní svébytnosti 
snaží udržet kulturu českého jazyka, ucho-
vat české zvyky včetně staročeské pocty 
chlebem a solí. Pečujeme o staročeské 
kroje a zajišťujeme i výrobu nových krojů. 
Patříme pod městskou část Praha 1. kaž-
doročně se účastníme spolkového dne na 
kampě, Dne seniorů tamtéž, nechybíme 
ani 8. května u pomníku obětem 2. světové 
války na klárově. Jsme rádi, že jsme mohli 
ozdobit pestrými kroji i letošní Ples seniorů 
na Žofíně. Jsme ve spojení s ostatními 
obcemi, spolupracujeme při konání ta-
nečních zábav, jsme nápomocni hudební 
škole slabozrakých J. Ježka, vědí o nás ve 
spolku Vltavan i ve spolku kominickém. 

Pokud by tento článek kohokoli inspi-
roval nebo dokonce probudil hlubší zájem 
o naši činnost, cesta je otevřena a na 
ÚMČ Praha 1 vědí, jak k nám. 

Text a foto: Mirek Ribiero, rychtář 
OB Petr Guth Hradčany

JJedinečný projekt podpory jednotlivých živnostenských provozoven na území 
Prahy 1 a posílení koupěschopnosti zdejších občanů je tady a už funguje!
Pro ty, kteří se dosud nestihli zaregistrovat, máme ale dobrou zprávu: 

ReGiSTRACe OBČANů i PODNiKATelů i NADÁle POKRAČUJe!

Odstartoval 
Projekt Corrency!

Vážení sousedé,
všichni víme, jak obtížné období 
máme za sebou: dva roky covidu, dva 
roky omezení, dva roky nemožnosti 
potkávat se i podnikat. A teď samo-
zřejmě válečný konflikt na Ukrajině... 
To všechno zásadně ovlivnilo naše 
životy a v případě našich podnikatelů 
i jejich podnikání. Od prvních týdnů 
pandemie se jim snažíme pomáhat 
a naše pomoc pokračuje i teď. Proto 
jsme připravili nový projekt zaměřený 
na podporu lokálních živnostníků 
a obchodníků, ze kterého ale budou 
mít prospěch i občané Prahy 1.

Jedná se o projekt corrency, 
který nyní v naší městské části startu-
jeme a do kterého se mohou přihlásit 
jak podnikatelé s provozovnami na 
území Prahy 1, tak i zdejší občané. 
Pokud je Vám tedy více než patnáct 
let a máte trvalé bydliště u nás v Pra- 
ze 1, můžete se do Corrency regist-
rovat právě teď. Budete-li pak mezi 
prvními dvěma tisíci, získáte od naší 

šeli, byl jihomoravský kyjov. V Praze 
se k němu jako první přihlásily naše 
městská část a Praha 18. Je pravdě-
podobné, že brzy budou následovat 
další. Systém má totiž řadu výhod. Na 
rozdíl od komplikovaných, neefektiv-
ních a nesystémových dotací, které 
se vyplácejí plošně, rozhodují o pod-
poře konkrétních podnikatelů právě 
místní lidé se znalostí okolních pro-
vozoven, ať již jde o oblíbeného ševce 
nebo kavárníka. A my tak necháme na 
vás, ke komu peníze nasměrujeme.

Pomozme společně našim 
podnikatelům, běžme si zasportovat, 
zajděme na výstavu, na pivo nebo ke 
kadeřníkovi. Co nás napadne a udělá 
nám radost.

Teď je to na nás všech! 

V úctě
PETR HEJMA, 
starosta Prahy 1
kAREL GRABEIN PROCHÁZkA, 
radní Prahy 1

městské části 1 000 korun, a to 
ve formě elektronických correntů. 
Celkem touto formou mezi občany 
rozdělíme 2 miliony korun. Elektro-
nické correnty využijete v místních 
obchodech, restauracích, kadeřnic-
tvích či na sportovištích. Návod, jak 
se do projektu zapojit, a seznam zare-
gistrovaných provozoven najdete na 
stránkách www.praha1.corrency.cz. 

Za služby či zboží zaplatíte 
v rámci projektu ze svého jen polovi-
nu, druhou polovinu uhradíte právě 
correnty od radnice. k jejich aktivaci 
postačí prokázat se esemeskou 
nebo občanským průkazem. 

Jistě si vzpomenete na těžkou 
dobu lockdownů, kdy bylo téměř 
všechno zavřené a ulice zely prázdno-
tou. Nejvíc to bylo vidět právě u nás 
v Praze 1, které chyběli lidé přijíždějící 
za prací a zejména turisté i další ná-
vštěvníci. Ti se zatím do Prahy vracejí 
jen pomalu. Podnikatelé, kteří působí 
v Praze 1, tak nejsou ochromeni jen 
mnoha měsíci koronavirových opatře-
ní, ale také útlumem turismu. Věříme 
proto, že se spolu s naší městskou 
částí zapojíte do projektu Corrency 
a podpoříte ty podnikatele, obchody 
a služby, kteří si to podle vás zaslouží.

Za projekt Corrency se postavila 
už řada institucí a organizací, takže 
mu můžete věřit. Získal záštitu Hos-
podářské komory ČR, ministerstev 
vnitra a průmyslu a obchodu i Aso-
ciace malých a středních podniků. 
Prvním městem, kde projekt vyzkou-

http://www.praha1.corrency.cz
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Základní informace 
pro podnikatele

důležité!

Pro zpracování platby correnty lze 
využít tří možností. Jednak webo-
vého formuláře, který je rychlý 
a přehledný, ale vyžaduje chytrý 
telefon nebo jiný přístroj s přístu-
pem k internetu. Pokud internet 

nemáte, můžete využít obyčejné-
ho telefonu s možností odesílání 
a přijímání SMS. Další možností 
je pokladní systém s integrovanou 
platbou correntem (Dotykačka).

  Obchodník může platby co-
rrentem přijímat pomocí sMs, 
webového formuláře nebo po-
kladního systému (Dotykačka).

   sMs na zpracování transakcí 
odesílejte na telefonní číslo 
736 370 158.

  sMs je nutno zasílat pouze 
z telefonních čísel, která má již 
obchodník v systému corrency 
registrovaná.

  sMs zaslané z neregistrova-
nych čísel nejsou platné.

  uvádějte celkovou částku 
nákupu včetně DPh.

  Zadáváte-li platbu correnty 
pomocí sMs, oddělte kód pro 
platbu/číslo občanského prů-
kazu a částku za nákup jednou 
mezerou.

  sMs zaslané v nesprávném 
tvaru nelze zpracovat.

  Požadavky na získání hesla, 
storna, přidání či zrušení tele-
fonního čísla mohou být psány 
velkými či malými písmeny 
i jejich kombinací.

Restaurace Katr Ilustrační fofo

Jjaké MusíM sPlNiT PODMíNky 
PRO ZískáNí cORRENTů?
Váš trvalý pobyt musí být v Praze 1 
a musíte splňovat podmínky uvedené 
na stránkách www.praha1.corrency.cz, 
jinak není možné se zapojit a regist-
race nebude úspěšná. Dále vám stačí 
mít platný občanský průkaz a vyplnit 
jednoduchý elektronický formulář na 
webu www.praha1.corrency.cz. Před 
uložením formuláře si, prosím, přečtěte 
Darovací smlouvu, Všeobecné obchod-
ní podmínky a Zpracování osobních 
údajů. Bez souhlasu se všemi doku-
menty není možné se do Corrency 
přihlásit. Registraci vám následně 
potvrdíme přímo na webu, případně 
v SMS nebo e-mailem.

kDE a DOkDy sE MOhu 
jakO ObčaN REGisTROVaT?
Registrovat se můžete na uvedeném 
webovém formuláři. Pokud nemáte 
přístup k internetu nebo práci s ním 
neovládáte, můžete o registraci požá-
dat v infocentru radnice ve Vodičko- 
vě 18. Pokud je poskytovatelem 
umožněno registrovat se i v průběhu 
projektu, je platnost získaných corren-
tů v tomto případě od data schválení 
registrace městskou částí.

PROč MáM ZaDáVaT 
sVůj TElEFON?
Doporučujeme vám při registraci 
zadat svůj mobilní telefon. Po každém 
nákupu vám na něj zašleme SMS 
s vaším zůstatkem correntů a jed-
norázový kód, který nahlásíte ob-
chodníkovi při dalším nákupu. Pokud 
telefonní číslo nezadáte, budete se 
při nákupu prokazovat svým občan-
ským průkazem a correntový zůstatek 
vám na vyžádání sdělí obchodník.

MOhu si sVůj TElEFON 
PřiDaT DODaTEčNě?
Pokud jste telefonní číslo nezadali 
při registraci, můžete si jej kdykoli 
v průběhu trvání projektu přidat. 
Stačí zaslat SMS ve tvaru 
TELEFON a ČÍSLO VAŠEHO 
OBČANSkÉHO PRŮkAZU (např. 
REGISTRACE 123456789) na číslo 
736 370 158. Požadavek na přidání 
telefonního čísla zašlete z tele-
fonního čísla, které chcete přidat. 
Chytrý mobilní telefon potřebovat 
nebudete.

jak MOhu cORRENTy 
uPlaTNiT?
Seznam obchodníků, kteří přijí- 
mají platbu correnty, najdete na  
www.praha1.corrency.cz. Zapojení 
obchodníci budou označeni samo-
lepkou s logem Corrency. Před ná-
kupem nahlaste, že chcete uplatnit 
correnty. Při platbě vás obchodník 
požádá, abyste mu sdělili číslo svého 
občanského průkazu anebo jednorá-
zový kód zaslaný v SMS. Obchodník 
odešle do systému Corrency infor-
maci o výši nákupu spolu s číslem 
občanského průkazu či kódem 
a následně obdrží informaci, kolik 
zbývá doplatit v kč a jaký je váš nový 
correntový zůstatek. Pakliže jste do 
systému Corrency zadali své  
telefonní číslo, odešleme stejnou  
SMS i vám, včetně nového  
jednorázového kódu pro další  
nákup.

MusíM uPlaTNiT VšEchNy 
cORRENTy NajEDNOu?
Nemusíte. Correnty si můžete 
rozložit do více nákupů po celou 
dobu trvání projektu. Nelze 

uplatnit více correntů, než vám 
bylo přiděleno. Correnty ne-
lze uplatnit poté, co jim vyprší 
platnost.

cO kDyž MáM 
Na cORRENTOVéM účTu 
NEDOsTaTEčNý 
ZůsTaTEk?
Máte-li zaplatit ze svého např. 
50 kč a 50 COR, ale zůstatek na 
vašem correntovém účtu je men-
ší, např. pouze 30 COR, máte 
dvě možnosti. Buď uplatníte 
30 COR a váš doplatek se po-
měrně zvýší, tj. na 70 kč, anebo 
nákup můžete odmítnout. V tom-
to případě obchodník platbu stor-
nuje a vy zbylých 30 COR můžete 
uplatnit kdykoli po dobu jejich 
platnosti u kteréhokoli obchodní-
ka zapojeného do Corrency.

cO kDyž si OMylEM  
sMažu sMs 
s jEDNORáZOVýM 
kÓDEM?
Nic se neděje. Při nákupu se 
prokažte číslem občanského 
průkazu. Po nákupu vám přijde 
nová SMS s vaším aktuálním 
correntovým zůstatkem a novým 
jednorázovým kódem pro další 
nákup.

MOhu PlaTiT 
NEcORRENTOVOu 
čásT kaRTOu?
Záleží na obchodníkovi, zda 
přijímá platby kartou, stravenka-
mi nebo jen v hotovosti. Systém 
Corrency umožňuje doplatit váš 
podíl jakýmkoli z uvedených 
způsobů.

Základní informace 
pro občany

jakOu Mají cORRENTy 
PlaTNOsT?
Platnost correntů je stanovena   
parametry projektu, které nalez- 
nete na stránkách projektu  
www.praha1.corrency.cz. Platnost 
se počítá od data zahájení do data 
ukončení projektu. O změnách 
v projektu vás budeme informovat 
na webu projektu a taky na strán-
kách radnice. V případě, že jste při 
registraci uvedli telefonní číslo nebo 

e-mail, budete informováni SMS 
nebo elektronicky. Pokud se regist-
rujete v průběhu projektu, platnost 
correntů je od data registrace do 
ukončení projektu.

cO sE sTaNE s cORRENTy, 
kTERé NEsTihNu uPlaTNiT?
Correnty, které neuplatníte, se po 
uplynutí stanovené lhůty zneplatní 
a ve formě kč se vrátí zpět poskyto-
vateli.

REklaMacE
V případě, že budete chtít reklamo-
vat zboží nebo službu, na které jste 
uplatnili correnty, vyřídíte reklamaci 
běžným způsobem. Obchodník vám 
vrátí částku, kterou jste dopláceli 
v kč nebo kartou.

Pokud projet stále běží na území 
Prahy 1, correnty se vám připíší opět 
na váš účet. Pokud už byl projekt 
ukončen, částka odpovídající corren-
tům bude vrácena na účet radnice. 

jak ZaDaT PlaTbu cORRENTy a jiNé POžaDaVky
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Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

MÁJOVÝ KONCERT
Kostel sv. Ducha

U Sv. Ducha, Josefov, Staré Město

pondělí 16. května od 18 hodin

Vstupné dobrovolné

www.praha1.cz 
www.kostelnislavnosti.cz

Markéta Fassati - soprán

Beethoven trio
Václav Návrat - housle

Zuzana Peřinová - viola

Petr Malíšek- violoncello

Markéto, na jaké koncerty za uplynulé dva roky nejvíce  
vzpomínáte?
kostelní slavnosti na Praze 1 pořádáme jednou měsíčně. Vždy 
v jiném kostele, s různým hudebním programem i obsazením 
a každý z koncertů má jedinečnou atmosféru. Těší mě, když 
nám posluchači píší, že se jim líbí. Naplňuje mě to štěstím. A na 
co vzpomínám? Snažím se na všem najít vždy to lepší, a tak 
během pandemie mě zaujalo zpívat pro prázdný kostel. Bě-
hem online vysílání jsem byla v kostele sama jen s hudebníky, 
kameramany, zvukaři a farářem a řádovými sestrami. Zažíváte 
prostor klidu a víry v úplně odlišném světle. Nic ale nenah-
radí zpívání pro publikum, které sedí naproti vám, dívá se na 
vás, usmívá se a vy vidíte, že vaše životní poslání má smysl. 

jakou máte od posluchačů a diváků odezvu na vaše vystoupení?
Moc mě těší, že odezvu máme opravdu velikou. Samotné  
koncerty jsou vždy plně obsazené, chodí nám skrze web  
www.kostelnislavnosti.cz nebo Facebook kostelní slavnosti 
dotazy, kdy budou další koncerty a dojmy z uplynulých 
vystoupení. A to pokaždé potěší.

Na jaký koncert pozvete naše čtenáře v květnu?
Ráda bych je pozvala na koncert v pondělí 16. května od 18:00 
hodin v kostele svatého Ducha v Praze 1, který se nachází na 
rohu ulic Dušní a Elišky krásnohorské. Přes dvacet let jsem žila 
za rohem tohoto kostela, ale vystupovat zde budu poprvé.

budete v koncertech v kostelech pokračovat?
Budeme. Jsem velmi vděčná  vedení Prahy 1 za podporu tohoto 
cyklu, za náklonnost ke kultuře, historii, hudbě a duchovnímu 
životu. Již nyní plánujeme koncerty v červnu a září. Veš- 
keré aktuální informace najdete na www.kostelnislavnosti.cz 
nebo na www.praha1.cz. 

během pandemie, kdy projekt vznikl, jste koncerty vysílala 
online. kde si je můžeme zpětně vyhledat a poslechnout?
Veškeré díly jsou k poslechu na YouTube a odkazy na ně najdete 
na webu kostelních slavností či Prahy 1. Ovšem i z koncertů, které 
jsou již veřejné, natáčíme alespoň pár skladeb a ty publikujeme. 

Na jakých jiných projektech teď pracujete?
Vedle cyklu duchovních koncertů v rámci kostelních slavností 
jsem ještě zakladatelkou mezinárodního projektu Fassati Art 
Festival (www.fassatiartfestival.com) a těšíme se na květnový 
galavečer kouzlo evergreenu v Novoměstské radnici. Čtenáře 
bych ráda pozvala na pravidelná setkání, která se konají pro 
seniory zdarma v novém sále Lazarská v budově M. D. Retti-
gové v Lazarské ulici, kde nás hostí Pojišťovna VZP a je se na 
co těšit! koncerty, besedy, setkání se zajímavými hosty... to vše 
připravujeme spolu s mojí kolegyní, dramaturgyní, kamarádkou 
a manažerkou Miladou Peřinovou. Program najdete na webu 
www.marketafassati.com nebo na www.sallazarska.cz. 

Text: (mš) Foto: Jaroslav Tatek

Projekt Kostelní slavnosti rozdává radost už dva roky. Povídali jsme si 
o něm s jeho zakladatelkou a zpěvačkou Markétou Fassati.

Těší mě odezva diváků

Markéta Fassati se saxofonovým kvartetem na únorovém kon-
certu v kostele svatého Martina ve zdi

kVěTEN 2022 kulTuRa

1. Webové rozhraní

Zadávání plateb correntem je  
přístupné přes odkaz transakce. 
corrency.cz a postup, jak jej vy-
užít, je velmi prostý. Zadáte 
své heslo obchodníka, které od 
nás obdržíte (viz bod 2.4.).

Doplníte unikátní kód, který 
jste získali od zákazníka nebo číslo 
jeho občanského průkazu a spolu 
s celkovou částkou je zadáte do 
formuláře. Po odeslání se vám 
objeví na displeji zpráva, kolik má 
zákazník doplatit v hotovosti nebo 
kartou. Storno lze provádět v rámci 
časového limitu zobrazeného na 
displeji. Po jeho vypršení nebo po 
opuštění stránky již není možnost 
storna možná a je nutné využít 
proces reklamace.

2. sMs

Zadání požadavků prostřednictvím 
SMS je jednoduché. Stačí násle- 
dovat tyto pokyny.

2.1.  Přijímání plateb  
correnty

    s jednorázovým kódem v sMs
JEDNORÁZOVÝ kÓD 
a CELkOVÁ ČÁSTkA NÁkUPU V kČ
Tvar sMs např.: 1234567 200
(jednotlivá čísla uvádějte vcelku 
a mezi sebou oddělujte mezerou)

    s občanským průkazem
ČÍSLO OBČANSkÉHO PRŮkAZU 
a CELkOVÁ ČÁSTkA NÁkUPU V kČ
Tvar sMs např.: 123456789 200
(jednotlivá čísla uvádějte vcelku 
a mezi sebou oddělujte mezerou)

2.2.  stornování  
poslední platby

Tvar sMs: sTORNO

2.3.  Přidání nebo odebrání 
telefonního čísla pro 
přijímání plateb correnty

  Přidání telefonního čísla
TELEFON a TELEFONNÍ ČÍSLO,  
které chcete přidat Tvar sMs např.: 
TElEFON 608123456
(jednotlivá čísla uvádějte vcelku 
a mezi sebou oddělujte mezerou)

  Odebrání telefonního čísla
ZRUSIT a TELEFONNÍ ČÍSLO, 
které chcete zrušit
Tvar sMs např.: ZRusiT 777123456
(jednotlivá čísla uvádějte vcelku 
a mezi sebou oddělujte mezerou)

2.4.  Získání hesla pro přihlášení  
do webové aplikace

Tvar sMs: hEslO

3. REklaMacE

V případě, že u vás bude zákazník re-
klamovat zboží nebo službu, za které 
uplatnil correnty, je nutno vyplnit re-
klamační formulář umístěný na webu 
www.praha1.corrency.cz a postupovat 
v souladu s pokyny a údaji uvedenými 
v tomto reklamačním formuláři. 

Föda švédské potraviny Ilustrační fofo

DůlEžiTá iNFORMacE

sMs musí být zaslána 
pouze z telefonního čísla, 
které máte jako obchodník 
v systému corrency již 
registrované. Potřebujete-li 
přidat nové telefonní číslo, 
najdete návod níže.

Registrace do projektu a více informací: www.praha1.corrency.cz.

DůlEžiTá iNFORMacE

stornovat lze vždy jen poslední 
platbu nejpozději do 10 minut 
od odeslání do systému 
corrency. Požadavek na 
storno lze zaslat z jakéhokoli 
telefonního čísla, které máte 
jako obchodník v systému 
corrency registrované.

DůlEžiTá iNFORMacE

Požadavky na změnu telefonních 
čísel musí být zaslány z telefonního 
čísla, které jste při registraci 
do corrency zadali jako „hlavní”.

DůlEžiTá iNFORMacE

sMs musí být zaslána pouze 
z telefonního čísla, které máte jako 
obchodník v systému corrency 
registrované. Potřebujete-li přidat 
nové telefonní číslo, postupujte 
podle situace 2.3: Přidání nebo 
odebrání telefonního čísla pro 
přijímání plateb correnty.

http://www.kostelnislavnosti.cz/
http://www.kostelnislavnosti.cz/
http://www.praha1.cz/
http://www.sallazarska.cz/
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Piráti

POTřEbujE PRaha 1
Další PlacENé FuNkcE? 

Piráti chtějí zachovat 
počet zastupitelů  

Milí sousedé,
i přes mimořádně složitou dobu někteří 
„politici“ nezahálí a vzhledem k blížícím se 
komunálním volbám opět rozjíždí tradiční 
disciplínu, dehonestaci politické konkuren-
ce. Ve snaze očernit a zdiskreditovat. To se 
opravdu vrátíme do roku 2018, kdy občané 
Prahy 1 ve schránkách našli volební časopis 
se zakrvácenou sekerou na titulce?        

Je mi ctí vést v Praze 1 pirátskou kan-
didátku do podzimních komunálních voleb. 
Za sebe i svůj tým ujišťuji, že se oprostíme 
od osobních ataků,  kritiku opřeme o fakta. 
I nadále respektujeme odlišné názory, o kte-
rých můžeme polemizovat.

úroveň posledních jednání zastupitel-
stva klesá. Nemám z toho radost. Volič by 
měl průběh jednání občas sledovat. Ať vidí, 
koho volil, koho volit chce. Jak jej ten či onen 
reprezentuje a hlídá jeho peněženku. komu-
nální politika je o kvalitě jednotlivců, nelogic-
ká snaha navýšit počet členů zastupitelstva 
nenapraví politickou kulturu. Proto jsem 
navrhl nezvyšovat pro příští volební období 
počet zastupitelů. současné pětadvaceti-
členné zastupitelstvo je pro Prahu 1 dosta-
tečné. Návrh byl ale na dubnovém zasedání 
zastupitelstva vyřazen z programu s tím, 
že se k němu vrátí v červnu. Vnímám za tím 
politickou hru. Časový průtah v rozhodnutí je 
snahou vyřadit z politického boje menší po-
litická uskupení, obavou z konkurence. Zvý-
šený počet zastupitelů znamená především 
personální navýšení složení rady. Proč, když 
současná rada má sedm z osmi možných 
členů, přičemž jeden je dokonce neuvolně-
ným radním? Finanční náklady na jednoho 
uvolněného člena jsou cca 4,5 milionů korun, 
a to s dalšími  výdaji na asistenční servis.

Nenavyšujme počet zastupitelů a věř-
me, že si voliči zvolí takové zástupce, kteří 
svou kvalitou, ochotnou a schopností praco-
vat dostatečně pokryjí politickou agendu 
Prahy 1. 

Mgr. David Bodeček, 
lídr kandidátky – Piráti Praha 1

My, co tady žijeme

Pokud začnete s kterýmkoli občanem 
žijícím v Praze 1 probírat téma, jak 
se zde žije, vždycky to skončí stejně. 
Můžete zvolit jakékoli téma od počtu 
truhlíků v oknech až po rozmanitost 
zpěvného ptactva v našich parcích, ale 
vždycky dojde na parkování. Skutečně: 
jestli nás něco spojuje, anebo naopak 
vyvolává diskuzní vášně, je to každoden-
ní zkušenost s možností, vlastně hlavně 
s nemožností zaparkovat auto v dochozí 
vzdálenosti od svého bydliště. Jako 
malý příklad můžeme uvést zkušenost, 
jak máme v dnešních dnech nastavenou 
naší připravenost pomoci lidem, co utí-
kají před válečnými hrůzami na Ukrajině. 
Všeobecně můžeme dokonce s hrdostí 
prohlásit, že my občané z Prahy 1 pomá- 
háme podle svých možností, nad praž- 
ský průměr. Alespoň podle statistik, 
které systém pomoci monitorují. Ale 
co nás může rozčílit, je skutečnost, že 
nemůžeme zaparkovat kvůli autům 
s ukrajinskou poznávací značkou. Pokud 
se navíc jedná o auta drahých značek, 
je oheň na střeše okamžitě, a to i s otáz-
kou, proč se toto neřeší. Trochu si, milí 
sousedé, problematiku rezidenčního 
parkování ujasníme. Tak především, 
parkovací místa, která lemují modré 
pruhy, takzvané modré zóny, najde-
me i v ostatních městských částech 
od Dejvic a Smíchov po Motol, prostě 
kam nám oko z Prahy 1 dohlédne, jsou 
parkovací zóny. Z toho plyne celkem 
pochopitelné zjištění, že organizace 
a zajištění rezidenčního parkování, tedy 
nás, co ve zmíněných zónách bydlíme, 
spadá do kompetence hlavního města 
Prahy, jak zkráceně říkáme magistrátu. 
Dalším malým tajemstvím je skutečnost, 
že doprava i parkování je v politické kom-
petenci uskupení Praha sobě. Ano těch, 
kteří na všechno mají řešení, oni jediní 
vše dělají dobře a tak dále. Bohužel  dů-
kaz, že tomu tak není, odnášíme my. Na 
příkladu problematiky s parkováním mů-
žeme ukázat, kam nás v Praze 1 může 
zavést experiment s názvem Praha 
sobě. komu? Sobě. Tedy těm vybraným. 
Na nás ostatních jim zjevně nezáleží.

MCTŽ

TOP 09

Vážení přátelé,
aktuální prostor bych rád využil k před-
stavení jedné důležité osoby. Je mi po-
těšením vám oznámit, že vedení TOP 09 
Praha 1 schválilo lídra do komunálních 
voleb v roce 2022. Naší lídryní jsme jed-
nomyslně schválili Terezii Radoměřskou. 

Mgr. Terezie Radoměřská vystudo-
vala Gymnázium Jana keplera v Praze. 
Od roku 1989 studovala na Filozofické 
fakultě Uk obor český jazyk–historie, 
později teologii na kTF Uk. Na počát-
ku 90. let v průběhu studia pracovala 
v Hanns-Seidel-Stiftung, politické 
nadaci německé CSU, kde získala 
první kontakty v politické sféře. V letech 
1996–1997 byla kastelánkou hradu 
Český Šternberk, restituovaném majetku 
svého strýce. V roce 1998 vstoupila do 
tehdy vzniklé Unie svobody, kde byla 
pověřena úkolem regionální manažerky. 
Postupně pak prošla oddělením tisko-
vým a analytickým, věnovala se tvorbě 
a realizaci kampaní. 

Angažmá v Unii svobody zakončila 
v roce 2005. V roce 2010 byla vyzvána ke 
spolupráci s TOP 09 a spolupracovala na 
volební kampani do Senátu ČR. Součas-
ně byla pověřenkyní pro kontakt s němec-
ky mluvícími zeměmi. Poté se zapojila 
do vzniku a rozvoje TOPAZ, think-tanku 
strany TOP 09. Později, již jako výkonná 
ředitelka TOPAZ, spolupracovala s poli-
tickými nadacemi Hanns-Seidel-Stiftung 
a konrad-Adenauer-Stiftung. V letech 
2015–2018 byla místopředsedkyní EUŽ, 
spolku pravicově orientovaných politicky 
a společensky aktivních žen. Tato organi-
zace je součástí celoevropské organizace 
EUW, která je poradním orgánem Rady 
Evropy. V roce 2016 realizovala úspěš-
nou volební kampaň Tomáše Czernina do 
Senátu. V roce 2019 pracovala jako Ge-
nerální sekretář TOP 09. V současnosti 
vykonává poradenskou práci pro senátory 
TOP 09.

Od devadesátých let se věnuje 
charitní a humanitární činnosti Řádu 
Maltézských rytířů, jehož je členkou. 

Giancarlo Lamberti, 
předseda TOP 09 
Praha 1

hnutí aNO

Mele se to, mele

Volby se blíží a kolo štěstí se roztá-
čí. Strany a hnutí vymýšlí, čím zau-
jmout a přesvědčit, že jsme to právě 
my, kteří si tu radnici zasloužíme. 

Je však ona divnodoba, kdy se za-
čínáme seznamovat s něčím, co ani já, 
postarší pán, nezažil. Nikoli plíživě, ale 
rázně na nás udeřil pád peněz. Můžeme 
se dlouho dohadovat o původci tohoto 
zla, covid, válka, tajné reje zednářů či 
iluminátů. každý, čemu je libo. Jenže 
ono to tentokráte dopadá na každého 
z nás. 

Ten průšvih není v Argentině, v Urun-
di Burundi. On nám stojí za dveřmi. 

A v nadcházejících volbách to není 
o tom, kdo postaví hezčí fontánku či 
opraví fasádu, ale o tom, kdo nabídne po-
mocnou ruku k přežití. Ono totiž už bylo 
líp a zase bude, ale další dva tři roky to 
opravdu nehrozí. Ona teď každá pomoc 
dobrá. Ať už činem, financemi či pouhou 
radou. A proto takových nápadů, jako je 
třeba nový projekt Corrency, jen houšť. 
Nevíte, co to je? Tak se stačí mrknout: 
https://www.corrency.cz/

Je to akce radnice, jak alespoň tro-
chu přispět našim sousedům i obchod-
níkům na Praze 1. Mně se to líbí, protože 
to není rozdávání peněz. To je filozofie, 
kterou už jsem vštěpoval svým dětem. 
Chceš hračku, telefon či na Mácháč? 
Našetři si půlku a já ti dám tu druhou. 
A o tom to je. 

My bychom totiž teď měli zane-
chat silných slov a gest a začít s tím, co 
poslední dobou mnohde postrádám. 
S normálním rozumem. Už jsme byli tak 
rozmazlení, že jsme vymýšleli opravdické 
ptákoviny, ze kterých se v krátké době 
stalo náboženství. 

Teď budeme rádi, když uživíme 
rodinu. 

On opravdu není čas na vzdušné 
zámky, ale na to vymyslet, jak pomoct li-
dem sehnat na to, čím a za co topit, vařit, 
udržet krámy, služby atd. atd. 

Já jsem si totiž nemyslel, že zažiji 
dobu, kdy rodiče odhlašují dětem ve 
škole obědy ne proto, že jim nechutná, 
ale protože na to prostě nemají. 

Chvíli teď bude blbě, ale ono bude 
zase líp. 

A k tomu nám pomáhej příští rozum-
ná radnice. 

S přáním fakt zas bude líp,

Vojtěch Ryvola
ANO Praha 1

Zelená pro jedničku

Největší sousedská skupina na Praze 1. 
Přidejte se, ať jste v obraze.
www.facebook.com/groups/prahacislo1 

(číst je možno i bez přihlášení 
na Facebook)

Praha 1 sobě

jak (ne)řešit noční klid…

Na dubnovém zastupitelstvu jsme se 
pokusili navrhnout k projednání některá 
opatření, která by naše městská část měla 
zavést k efektivnímu postihu rušení noč-
ního klidu. S končícím covidem jsme 
totiž už skoro zase tam, kde jsme byli. 

V nočních, resp. brzkých ranních hodi-
nách, zejména před a během víkendu, jsou 
ulice Prahy 1 už doslova zaplněny návštěv-
níky, kteří bezohledně ruší klidný spánek 
rezidentů. Znovu jsou organizovány tzv. 
pubcrawls a nejen přes den, ale i v noci jsme 
obtěžováni hlukem z tuningových aut, jejichž 
sílu k nám jezdí předvádět nejeden řidič. 

Žádali jsme pana starostu, aby požádal 
jak městskou policii, tak Policii České repub-
liky o součinnost při cílených kontrolách 
zaměřených na rušení nočního klidu a další 
přestupky, které dle stávající legislativy 
samozřejmě lze postihovat. Požadovali jsme 
také organizování pravidelných schůzek 
zástupců státní správy řešící přestupky, 
městské policie a Policie ČR rovněž zaměře-
ných na výše uvedené. 

V městských prostorách se nachází 
nejeden bar otevřený výrazně po půlnoci 
a nejedna večerka, která se zaměřuje na 
alkohol. Chtěli jsme také, aby radní připra-
vili jasná pravidla řešící případná rušení 
nočního klidu zákazníky provozů v „našich“ 
nebytových prostorách. 

A co jsme se dozvěděli? Že je pravdou, 
že situace se zhoršuje. Ale materiál a usne-
sení je zbytečné, žádná pravidla, schůzky, 
ani písemná zpráva pro zastupitele o nich 
není potřeba.

Pan starosta Hejma prostě všechno již 
dělá. Radní pro dopravu a životní prostře-
dí Richard Bureš všechny informoval, že 

schůzky s policií prý probíhají každý týden. 
A to před půl rokem na zastupitelstvu ještě 
tvrdil, že Policie ČR tyto věci neřeší a řešit 
nemůže.

Takže jsme tam, kde jsme byli. Starosta 
s radními dlouze mluví o tom, co všechno 
dělají, ale v ulicích není vidět nic. A místní se 
pořád nevyspí. Vydržíme to i další léto? 

Tým PRAHA 1 SOBě
praha1@prahasobe.cz

ODs

Praha 1 má památku roku, 
nyní slouží dětem

Naše městská část zvítězila v krajském i ce-
lostátním hodnocení soutěže Památka roku. 
Rekonstrukce barokního domu v Truhlářské 
ulici 8 byla oceněna jako celostátně nejlepší 
projekt ve své kategorii. Největší poděkování 
za tento úspěch patří naší místostarostce 
Evě Špačkové, která se mu systematicky 
věnovala už od roku 2016. Jaký byl ale 
vývoj celého projektu? Právě v roce 2016 
schválila Rada záměr Evy Špačkové památ-
ku opravit a zřídit v ní dům dětí, který do té 
doby na Praze 1 chyběl. Další dva roky trvala 
různá jednání a připravoval se projekt, který 
zachoval původní prvky, ale zároveň zapojil 
i moderní architekturu 21. století, díky níž 
má tato památka novou funkci. V roce 2018 
byl vysoutěžen i dodavatel a projekt byl 
připraven k realizaci.

Na podzim 2018 převzala radnici nyněj-
ší opozice a připravovala změny projektu. Cí-
lem bylo zřídit komunitní centrum s restaura-
cí, což myšlenku na vznik domu dětí popíralo. 
Projekt se pak zásadně zpozdil. V roce 2020, 
kdy se Eva Špačková vrátila do řízení rezortu 
školství, se radnice naštěstí vrátila k původ-
nímu záměru. Na základě jednání s magist-
rátem a po hledání vhodného provozovatele 
bylo osloveno Hobby centrum z Prahy 4, 
které převzalo správu celého zařízení. Jeho 
konkrétní náplň činnosti byla vybrána i na 
základě ankety mezi občany Prahy 1. 

Centrum bylo slavnostně otevřeno 
v roce 2021 a ihned si získalo oblibu ze stra-
ny dětí i jejich rodičů. Při převzetí ocenění 
Památka roku k tomu Eva Špačková uvedla: 
„Ráda bych poděkovala všem, kteří se před 
rekonstrukcí nezalekli, když viděli, v jakém 
je objekt stavu, a že mi uvěřili, že tento dům 
má velký potenciál. To potvrzuje jak jeho 
současné využití Střediskem volného času 
Jednička, tak i úžasné ocenění v soutěži 
Památka roku 2021, jež patří všem, kteří se 
na náročné rekonstrukci podíleli.“

Antonín Berdych

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

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

http://www.facebook.com/groups/prahacislo1
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„Snažíme se, abychom byli nejen záze-
mím pro klidné posezení v samotném 
centru města, nýbrž i centrem pro inspi-
rativní střetávání lidí, kteří se zajímají 
o dění kolem sebe,“ říká Mária Holbová, 
vedoucí kavárny a centra Člověka v tísni. 

Setkali jsme se s ní chvíli poté, co 
zaučovala nové baristy. Výbornou fair 
trade kávu, kterou Mária umí na jedničku, 
tu prodávají v mnoha variantách z pražírny 
mamacoffee. Dát si tu ale můžete i různé 
čaje včetně ledového, který vzniká podle 
tajného Langhans receptu; domácí 
limonády a zákusky jsou od Mercy bis-
tro&café. Lahůdkou je mrkvový dort či 
oblíbené „kiše“ se špenátem. Posedět tu 

Vytvořit kouzlo domova není 
nic jednoduchého a k dola-
dění interiéru se neobejdete 
bez detailů, které vaše dílo 
korunují. S těmi vám rádi 
pomohou v krámku Paspar-
tování a rámování, dekorace 
(Deccoart) ve Vodičkově 
ulici 30, v pasáži U Nováků. 

Útulný krámek provozuje paní Marie 
Sladká. „Jsme v těchto prostorách od 
Vánoc 2020, kdy jsme se sem přestě-
hovali z původní provozovny na Malé 
Straně. Tam jsme předtím působili osm 
let,“ vzpomíná. Obchůdek provozuje se 

Kavárna Langhans je oázou 
oduševnělého klidu v centru města

můžete také u vína, piva, prosecca nebo 
aperolu. V dopoledních hodinách je kavár-
na spíš tišší, studenti a návštěvníci sem 
chodí číst a pracovat, vypozorovala Mária, 
která se zde takzvaně našla. 

Langhans své prostory nabízí 
také k pronájmu pro konání přednášek, 
workshopů či tiskových konferencí 
i dalším neziskovým organizacím a ini-
ciativám. Více informací najdete na  
www.clovekvtisni.cz/cs/langhans 
nebo na https://www.facebook.com/ 
langhansclovekvtisni. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Pavel Dvořák

Obrazy, zrcadla a kouzlo 
domova v pasáži U nováků

svým kolegou, který je rámař. Díky tomu 
patří rámy k obrazům všemožných druhů 
a tvarů k jejich hlavnímu sortimentu. 
„Naší specialitou je výroba zrcadel. Jsme 
schopni je vyrobit v různých velikos-
tech i tvarech,“ vysvětluje paní Marie. 

Další součástí nabídky je bytová 
dekorace. Jde o výrobky vkusné a přitom 
cenově dostupné. Dováží je v limitova-
ných sériích zhruba od padesáti výrobců 
z Holandska. Právě Holanďani jsou totiž 
v tomto oboru vyhlášení. V obchodě si 
můžete vybírat také dekorace ve stylu 
Provence nebo Moderna.

Tím však možnosti krámku paní Slad-
ké nejsou zdaleka vyčerpány. Nabízí i repa-
se a repliky českého dřevěného nábytku. 
Ten samozřejmě v prodejně nenajdete, 
protože by se do omezeného prostoru ne-
vměstnal. Na jeho nabídku se však můžete 
podívat na webových stránkách  
www.deccoart.cz, kde najdete též e-shop 
pro ostatní zboží z tohoto obchodu. 

Více informací najdete na  
www.deccoart.cz nebo na Facebooku  
@Deccoart.
Text: Milan Hulínský Foto: Pavel Dvořák

Když odbočíte z Václavského náměstí do Vodičkovy ulice, po pár krocích prodejnou 
FotoŠkoda dojdete ke kavárně langhans. Objevíte klidný a útulný kout, v těchto 
místech pro mnohé  překvapivý. Když je hezky, můžete posedět v romantické 
zahrádce. Kavárnu provozuje nezisková organizace Člověk v tísni jako součást svého 
zdejšího centra.

Na Staroměstském náměstí se scházejí 
necelé dvě desítky účastníků další 
z vycházek Prague City Tourism. Jejím 
tématem je historie školství na Starém 
Městě, která, jak se brzy ukáže, je z velké 
části historií zdejších řeholních řádů.

Dříve než průvodkyně Hana Barešová obrátí naši pozornost 
k místům spjatým s pražským školstvím, uvede nás do do-
bového kontextu. Je třinácté století a monopol na teoretické 
vzdělávání má církev; kněží jsou jediná vzdělaná vrstva spo-
lečnosti. Jejich příprava probíhá v katedrálních a kapitulních 
školách. Při farách pak vznikají školy farní, z nichž se časem 
stanou školy městské. Příkladem může být Týnská škola, před 
níž právě stojíme. Ve středověku byla velmi významná.

kolem Týnského chrámu projdeme ke kostelu svatého 
Jakuba Většího s přilehlým klášterem minoritů. Fungovala při 
něm takzvaná studia generale, která už ve třináctém století 
poskytovala vzdělávání srovnatelné s tím univerzitním. Jejich 
akademické hodnosti byly ostatně uznávány v celém křes-
ťanském světě. Je proto dobré příliš si nehýčkat myšlenku, že 
v Českém království jsme slezli ze stromů až v roce 1348.

Průchodem ze Štupartské vejdeme do Menhartovského 
paláce, který se v polovině osmnáctého století stal prvním síd-
lem piaristů v Praze. Jejich snahy usadit se v hlavním městě 
království dlouho hatili (viz TajENku švédské křížovky na 
str. 37), kteří o žádnou konkurenci nestáli. Piaristé to prolomili 
až roku 1752 a už o rok později tu otevřeli dvě třídy základní 
školy a dvě třídy gymnázia. Možná si na to vzpomněli, když 
po zrušení řádu jezuitů v roce 1773 přebírali do správy jejich 
gymnázium u kostela svatého Ignáce. Holt karma.

V Celetné ulici si povšimneme pamětní desky pedagoga 
a matematika Bernarda Bolzana a z nároží si prohlédneme 
Obecní dům, kde arcibiskup Arnošt z Harrachu roku 1629 zřídil 
Arcibiskupský seminář pro vzdělávání kněží. Na Ovocném trhu 
se zastavíme u někdejších studentských kolejí, než Pánskou 

Z historie školství 
na Starém Městě: 

Od farních škol až ke 
gymnáziu, kde studoval 
Karel Hynek Mácha

pasáží projdeme na Příkopy, kde stálo další slavné piaristické 
gymnázium. Chodil sem například karel Hynek Mácha; žádný 
deník si v dobách studií naštěstí nevedl.

V Panské 1 navštívíme ještě jednu piaristickou kolej a pak 
už přejdeme ke staroslavnému karolinu. Průvodkyně popíše slo-
žitý právní proces založení univerzity, který obvykle redukujeme 
na vydání zakládací listiny karlem IV., a na zdi budovy nám ukáže 
slavnou kartuši. Je v ní císař karel klečící před svatým Václavem, 
budoucí motiv univerzitní pečeti.

kolem kostela svatého Havla, kde bývala vyhlášená farní 
škola, projdeme k pamětní desce profesora pražské univerzity 
Jana Marcuse Marciho. Ten už v polovině sedmnáctého století 
tvrdil, že epilepsie je neurologické onemocnění, nikoli posedlost 
ďáblem, z čehož mívali církevní hodnostáři občas záchvaty.

Na závěr nás čekají dva skutečné klenoty pražského škol-
ství: Jezuitská kolej klementinum a Česká stavovská inženýrská 
škola v Husově ulici, předchůdkyně dnešního ČVUT.

Dvě hodiny vycházky jsou za námi, a to jsme nestihli všech-
no. Přijďte i vy na některou z těch příštích. Vzdělávat se dá i jinde 
než ve školách. Veškeré informace o připravovaných vycházkách 
Prague City Tourism naleznete v e-shopu prague.eu nebo se 
informujte v některém z turistických informačních center na Sta-
roměstské radnici nebo v TIC na Můstku v ulici Rytířská 12. 
Text: Prague City Tourism Foto: Prague City Tourism
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jaký je váš vztah k Praze 1?
Vztah k jedničce mám velmi hluboký. V roce 1986 jsem se pře-
stěhoval od rodičů z Prahy 10 nejprve do Nerudovky, o dva roky 
později jsem zakotvil v Jungmannově ulici a jsem zde dosud. 
Nejsem venkovský typ, i když přírodu mám velmi rád, jsem typic-
ký městský člověk, takže pro mě je naprosto nezbytné a srdcové 
žít v centru dění. Tady to nádherně pulzuje, všude okolo mám 
divadla, koncertní sály a vše, co potřebuji, zvládnu obejít pěšky.

co se podle vás změnilo na Praze 1?
k dobrému určitě stav památek a údržba domovního fondu. 
To nelze vůbec srovnat s dobou minulou. Dnes je vše upravené 
a krásné. Samozřejmě bydlení v centru je s určitou daní 
v podobě turistického ruchu a někdy až otravným veselím 
v nočních a ranních hodinách. 

jaké okamžiky ve své umělecké dráze považujete za důležité?
Za vůbec nejdůležitější ve svém životě považuji to, že mám snad 
lidsky takzvaně čistý štít. Jinak mě samozřejmě těší moje spolu-
práce téměř se všemi velkými symfonickými tělesy u nás, ale i za-
hraniční zkušenosti. Hostoval jsem ve španělském Madridu v nej-
větším koncertním sále National Music Auditorium, zpíval jsem 
s Vídeňským symfonickým orchestrem a deset let jsem působil 
jako koncertní umělec při lineckém divadle. Tam jsem udělal vel-
kou škálu vokálních děl Antona Brucknera nebo mše od Mozarta. 
kromě divadla mám totiž velmi rád koncertní jeviště a speciálně 
duchovní hudbu, na kterou se specializuji a v Praze ji také velmi 
často a rád zpívám v chrámech a kostelech. Právě zde v metro-
poli se nyní chystá velká premiéra na 21. 7., a to oratoria v ka-
tedrále svatého Víta s Hudbou hradní stráže a Policie ČR. Jde 
o oratorium na texty Vergiliových básní a autorem je Jan Zástěra.

Máte spočítáno, kolikrát jste za pětatřicet let své kariéry vystou-
pil před diváky? a jaké role, inscenace a autory máte rád?
Odzpíval jsem dva a půl tisíce představení a měl sedmdesát 
pět premiér. Určitě nemohu zapomenout na začátek svojí 
kariéry, když jsem působil v Českých Budějovicích, tam jsem 
zpíval například Paula Albianiho ve Verdiho opeře Simone 
Boccanegra. Mnohokrát v životě jsem se v repertoáru potkal 
s operou Don Giovanni, ve které jsem hostoval také v Němec-
ku. A mezi mé oblíbené autory patří určitě Antonín Dvořák, 
Bohuslav Martinů, Leoš Janáček, J. S. Bach, Gustav Mahler. 
Z žijících je mojí opravdu velkou láskou Estonec Arvo Pärt. 

Text: Martin Bačkovský Foto: Pavel Dvořák

Radek Krejčí: 

Žít s pokorou a hlavně 
se z ničeho nezbláznit
S českým operním pěvcem a hercem jsme se setkali v Jungmannově ulici, 
kde už mnoho let bydlí. Povídali jsme si s ním nejen o jeho profesi.
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Příběh o vztahu slovenské 
vězeňkyně a dozorce v na-
cistickém koncentračním 
táboře se prolíná s dětskou 
pohádkou představující 
fantazii, k níž se vězeňkyně 
upíná. To vše v sobě propo-
juje divadelní hra Gramofon. 
Jedinečné dílo z pera reži-
sérky Marianny Arzumano-
ve právě uvádí Divadlo MA 
v Žitné ulici. 

Hra nabízí vhled do nitra ženy odve-
dené do koncentračního tábora, která 
byla přinucena opustit své dítě. Jediné, 
co dítěti stihne zanechat, je knížka 
s pohádkou o poznávání jidiš, abece-
dy aškenázských Židů. „Co zůstává 

Gramofon vypráví příběh 
slovenské vězeňkyně 
v koncentračním táboře

člověku ve chvílích utrpení, když mu 
už všechno vzali? Jen svět fantazie,“ 
vysvětluje Marianna Arzumanova. 
A právě ve vlastní fantazii se vězeňky-
ně upíná ke svému synovi a přeje si, 
aby v sobě našel vnitřní sílu žít a aby 
mu knížka dopomohla ke studiu. 

„Ten příběh je velmi aktuální. Když 
si představím první scénu, kde stojí 
odvedení Židé na nádraží s malinkými 
kufry, kam museli během pár minut 
sbalit celý svůj život, vidím paralelu 
s dneškem, kdy potkávám na nádra-
ží nebohé Ukrajince, kteří utíkají jen 
s několika kufry před válkou,“ popisuje 
podobnost hry s dnešními události 
Arzumanova, která se narodila v Rusku. 
Prožitek představení umocňuje hudba 

světoznámého ruského klavíristy a zá-
roveň patrona Divadla MA Jevgenije 
kissina. Ta dodává hře výrazný kontrast, 
jelikož je poměrně veselá a podtrhuje 
momenty snění, ze kterých však vězeň-
kyni každou chvíli vytrhne křik nacistů 
či ostrý zvuk tlampače v koncentračním 
táboře. A právě tvar amplionu, který 
v koncentračním táboře vytrhává vězeň-
kyni z jejího snění, se stal motivací pro 
název hry. Ve chvílích, kdy hlavní posta-
va sní, se totiž proměňuje v gramofon. 

Režisérka hry Marianna Arzumano-
va se narodila v Rusku, kde vystudovala 
Ruskou akademii divadelního umění 
v Moskvě. Část života strávila také 
v Buenos Aires, kde jí uchvátilo studium 
tanga. Svůj domov však nalezla v Praze, 
kde žije již přes dvacet let, má české 
občanství a založila zde vlastní divadlo, 
které uvádí převážně její vlastní autor-
ské hry.

Vedle skutečného příběhu o vztahu 
vězeňkyně Heleny Citronové a dozor-
ce v koncentračním táboře byla hra 
inspirována také myšlenkami známého 
psychiatra a zakladatele existenciální 
analýzy Viktora Emila Frankla, který 
sám přežil několik koncentračních tá-
borů včetně Osvětimi. Vznik inscenace 
podpořilo grantem jak Ministerstvo kul-
tury, tak Městská část Praha 1, Izraelská 
ambasáda a další židovské organizace. 
„Máme z toho velkou radost. Nejen 
proto, že po dlouhém období pandemie, 
které pro nás bylo devastující, je každá 
koruna dobrá. Především ale proto, že 
si nás tyto instituce všimly a náš projekt 
se jim asi líbil. To pro nás znamená ob-
rovské ocenění a věříme, že se hra bude 
líbit i divákům,“ dodává Arzumanova. 

Nadcházející představení: 
5. 5. Divadlo Ma

Text: Michal Tománek
Foto: Archiv Divadla MA
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Vkdyž vylíčila policistům, že žije déle než 
rok s mužem, který sice odchází každé 
ráno v železničářské uniformě do zaměst-
nání, ale na žádném pražském nádraží ho 
nikdo nezná, předložili jí několik fotogra-
fií. Na jedné z nich manžela poznala. 

„Ano, to je můj manžel Václav Borek.“ 
„Jste si jistá?“
„Určitě.“
„Bohužel, musím vás zklamat, tento 

muž se nejmenuje Václav Borek, ale 
Josef Novák a před vámi se oženil již 
se dvěma jinými ženami, které připravil 

o věno a potom je opustil, aniž by se 
s nimi rozvedl. Vystupoval přitom jako 
Josef Miller nebo Jan Václav Novák,“ 
sdělil ženě policejní inspektor. Nebylo to 
poslední překvapení. Na vkladní knížce, 
kterou si s manželem po svatbě založili, 
zůstalo pouhých 61 haléřů.

Třetí žena: Vodičková 

Anastázie Borková, či lépe Vodičková, 
protože v tuto chvíli sama nevěděla, 

tokrát otištěný pod značkou Amor. A také 
Emílie Zdeňková podobně jako před ní Ana-
stázie Vodičková neodolala – a odepsala. 

Muž se jí představil jako důlní inženýr 
Václav Síbek z Ostravy, jenž utrpěl zranění 
v závalu, takže bere doživotní rentu a má 
další nemalé úspory (později se zjistí, že 
Novák odcizil rodný list skutečného in-
ženýra Síbka, jenž byl bratrem jeho první 
ženy). Také tentokrát vše rychle postou-
pilo a desátý zářijový den roku 1906 se 
slavila veselka. Rodiče vyplatili dceři věno 
ve výši dvou tisíc korun, které novomanže-
lé uložili v Pražské spořitelně. 

Poté se vydali do Čeprovic, aby rodi-
čům nevěsty poděkovali. Jenže Novák při 
přestupu na vlakovém nádraží v Příbrami 
zmizel. Že předtím stihl vybrat celé dva 
tisíce korun z knížky, je samozřejmostí. 
Tentokrát se však přepočítal – policie vy-
pátrala, že odjel na královské Vinohrady. 
Tady byl také koncem září 1906 zatčen.

První žena: síbková

Během následného výslechu vyplynuly na 
povrch okolnosti prvních dvou manželství 
Josefa Nováka. Ten se narodil v Praze 
na Novém Městě (pokřtěn byl v kostele 
svatého Vojtěcha) a vyučil se zlatníkem. 
V roce 1891 potkal Annu Síbkovou. 
Zamiloval se, zároveň se však přiblížil 

den, kdy měl nastoupit k vojenské službě. 
Novák se rozhodl pro útěk do Ameriky. 
Brzy za ním přijela Síbková a vzali se. 

V Americe žili sedm let. Vydělali sluš-
nou částku, a když se v roce 1898 vraceli 
do Čech, měli každý naspořeno šest tisíc 
korun. Zbývalo vyřešit problém s dezercí, 
z níž byl Novák na rakouském území obvi-
něn. Ještě v USA si proto opatřil doklady 
na jméno Joseph Miller. 

V počeštělé podobě, jako Josef 
Miller, barvíř z Chicaga, koupil také po 

svém návratu do vlasti usedlost v Libži 
u Benešova. Jako statkář ovšem selhal. 
Hospodářství prodal a pronajal si hostinec 
v Nesperské Lhotě u Vlašimi. Ani tady se 
mu příliš nedařilo, úspory se nákladným 
způsobem života tenčily a Novákovi bylo 
zjevné, že se musí poohlédnout po zdroji 
nových příjmů. 

Druhá žena: hanzlíková

Tehdy si podal první inzerát. A našla se 
také první z nešťastných žen, která na in-
zerát odpověděla. Byla jí Emílie Hanzlíko-
vá, dcera krejčího v Roudnici nad Labem. 
Netrvalo dlouho a strojník Jan Václav 
Novák (bigamista použil v tomto případě 
rodný list svého bratra) přijel do Roudni-
ce. Rodičům se líbil. Marii také. A tak se 
v úterý 17. května 1904 konala svatba. 

Od této chvíle žil Novák dvojím 
životem. O víkendu jako Jan Václav Novák 
v Praze na Pankráci s Marií Hanzlíkovou, 
přes týden v Nesperské Lhotě u Vlašimi 
jako Josef Miller s Annou Síbkovou. Své 
druhé ženě – Hanzlíkové – přitom tvrdil, 
že přes týden pracuje na venkově jako 
strojník. Tak vše vydrželo několik měsíců. 

Jenže pak začalo být Emílii Hanzlíkové 
manželovo chování podezřelé. Novák 
tušil, že musí jednat, jinak vyjde jeho dvoj-
ženství najevo, a pro jistotu zmizel oběma 
ženám najednou.

Resumé

Od toho okamžiku po něm pátrala jeho 
první žena (Síbková) i druhá žena (Hanz-
líková). Jenže Novák nelenil. Opatřil si 
křestní list svého bratrance Václava Borka, 
zakoupil obnošenou uniformu železničáře 
a namluvil si v pořadí již třetí ženu (Vodič-
kovou – tou naše vyprávění začíná). Po 
ní následovala žena čtvrtá (Zdeňková).

Tak nakonec vypadalo resumé tříleté-
ho působení muže, jenž se stal vášnivým 
bigamistou nikoli pro svou mormonskou 
nebo muslimskou víru, ale čistě z touhy 
po penězích. Pražský soud mu začátkem 
března 1907 vyměřil trest pěti let těžkého 
žaláře. 

Text: Dan Hrubý, autor knižních cyklů 
Pražské příběhy a Pražské mordy
Foto: Sbírka Pražských příběhů

Bigamista  
z Kozího plácku 

Ve čtvrtek 19. dubna 1906 odešel železniční zřízenec Vác-
lav Borek ze svého bytu, vlastně jen pokoje, který s ženou 
na Kozím plácku obývali, aby odjel ranním vlakem do Vídně. 
Manželce Anastázii řekl, že mu v hlavním městě císařství 
nabízejí lepší práci, na vše se vyptá a vrátí se ještě v noci. 
Neobjevil se však ani druhý nebo třetí den. Žena se po něm 
sháněla na nádraží, ale zjistila, že tu žádný Václav Borek 
nikdy nepracoval. Její další cesta vedla na policii a to,  
co se zde dozvěděla, ji naprosto šokovalo. 

Bigamista Novák podnikal své rejdy ve stínu mohutné budovy, kterou nechalo na Kozím 
plácku vystavět v letech 1898–99 zemské finanční ředitelství

Kozí ulice a Kozí plácek byly na počátku dvacátého století rušným místem. Anastázie 
Vodičková zde prožila hořké zklamání

jak se vlastně jmenuje, kráčela pomalu 
na kozí plácek, jak se náměstíčku, kde 
se potkávají ulice Haštalská, kozí nebo 
Vězeňská od nepaměti v Praze říká, 
a vzpomínala, jak vlastně železničáře 
Borka na podzim roku 1904 poznala.

Mohl za to její otec v Hoříně u Mělní-
ka, když přinesl domů noviny a ona začala 
pročítat inzeráty. Jeden ji zaujal: „Svobod-
ný, slušný, mladý muž, pětatřicetiletý, se 
jměním 8000 K. na hotovosti, nyní při drá-
ze zaměstnaný, přeje si učiniti čestnou 
známost za příčinou sňatku.“ Anastázie 
Vodičková nelenila a se souhlasem rodičů 
na inzerát odepsala. 

Netrvalo dlouho a dostala odpověď. 
Železniční zřízenec se představil jako Vác-
lav Borek zaměstnaný na pražském nádraží 
císaře Františka Josefa I. a nyní žádal mla-
dou ženu o svolení, zda by ji směl – samo-
zřejmě v přítomnosti rodičů – navštívit. 

Anastázie Vodičková souhlasila. 
Návštěvy se opakovaly a bylo zřejmé, 
že železničáře s dívkou spojují nemalé 
sympatie. Zákonitě tak přišla chvíle, kdy 
Václav Borek promluvil, tentokrát o samo-
tě, s dívčiným otcem. Tehdy se dozvěděl, 
že rodina má pro Anastázii připravených 
2 400 korun věna, které dostane ve dvou 
splátkách hned po veselce.

k té došlo 15. února 1905. Do Prahy 
si novomanželé vezli 1200 korun, které 
složili na knížku. Tu uzamkli v bezpeč-
nostní přihrádce Úvěrové banky. každý si 
odnesl jeden klíč. Heslo Svépomoc znal 
ovšem jen Borek. Vše se opakovalo, když 
manželka přivezla po čase z návštěvy 
rodičů v Hoříně druhou polovinu věna. 

Její muž mezitím odcházel každé 
ráno do zaměstnání. Uběhl celý rok, aniž 
by se z pohledu Anastázie událo cokoli 
podezřelého. Až přišel onen 19. duben 
1906, kdy Borek ženě oznámil, že jede do 
Vídně jednat o nové práci. Od té doby ho 
již nespatřila.

čtvrtá žena: Zdeňková

Uplynulo jen několik měsíců, když se na po-
licii přihlásila další podvedená žena – Emí-
lie Zdeňková z Čeprovic u Strakonic. Také 
v jejím případě stál na počátku inzerát. Ten-

Případy mnohoženství se v celé Evropě 
vyskytovaly mnohem častěji než dnes

čtyři ženy josefa Nováka

jméno a pořadí manželky  Rok sňatku  Pod jménem 

1.  Anna Síbková z Prahy        1891   Josef Novák, Josef Miller 

2.  Marie Hanzlíková z Roudnice       1904   Jan Václav Novák

3.  Anastázie Vodičková z Hořína       1904   Václav Borek

4.  Emílie Zdeňková z Čeprovic       1906   Ing. Václav Síbek 
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když se 20. listopadu 1989 v pardubic-
kém divadle mělo sejít první protestní 
shromáždění počínající sametové revolu-
ce, jedna z nemnoha místních signatářek 
Charty 77 Jarmila Stibicová na něm 
chyběla. Toho večera ji s manželem na 
ulici v centru města zatkli místní estébáci. 
Jarmila i její manžel se bránili, do auta 
je museli dovléct násilím. Podobných 
zatčení a „osmačtyřicítek“ zažila  v letech 
normalizace nespočet. Jarmila byla po-
věstná tím, že si šikanu režimu nenechala 
líbit, s estébáky se odmítala bavit, psala 
na ně stížnosti na všechny strany a kro-
mě toho mapovala pro Výbor na obranu 
nespravedlivě stíhaných všechny případy 
politické represe ve východních Čechách.

„Když člověk vyšel z domu, nikdy 
nevěděl, jestli se vrátí,“ popisuje Jarmila 
Stibicová policejní šikanu.  V cele před-
běžného zadržení se naposledy ocitla 
20. listopadu 1989, když s manželem 
mířili na setkání v místním divadle. „To už 
jsme se vyloženě fyzicky bránili, volala 
jsem o pomoc, ale lidi se báli, takže nikdo 

nepřišel a estébáci nás nacpali do auta,“ 
popisuje své poslední zatčení. 

Do roku 1970 působila jako profesor-
ka jazyků v pardubické průmyslovce. Pro-
pustili ji poté, co byla podmínečně odsou-
zena za rozšiřování letáků k prvnímu 
výročí srpnové okupace. Patřila k hrstce 
pardubických signatářů Charty 77, jezdila 
na bytové semináře, sbírala podpisy pod 
petice, díky svým kontaktům pomáhala 
lidem, které totalitní moc protiprávně 
zavírala na psychiatrii. Propojovala také 
nejrůznější opoziční skupiny a uspořádala 
výpravu mladých lidí za Václavem Havlem 
na Hrádeček. Stala se pochopitelně 
terčem zájmu Státní bezpečnosti, který se 
v průběhu osmdesátých let stupňoval. 

„To je otázka osobních priorit,“ 
komentuje Jarmila Stibicová své životní 
volby. „Pro mě bylo důležité, abych žila 
v souladu sama se sebou.“ Občansky ak-
tivní zůstala i po roce 1989, kdy zasedla 
v pardubickém zastupitelstvu. V průběhu 

devadesátých let politiku opustila a dala 
přednost působení v Amnesty Interna-
tional: „V politice je člověk velice často 
zatažen do věcí, se kterými nesouhlasí,“ 
říká chartistka z Pardubic. 

https://www.pametnaroda.cz/cs/ 
stibicova-jarmila-1933

Text a fotografie: 
Post Bellum a Paměť národa

Laureáti Cen Paměti národa

Příběh signatářky 
Charty 77 
Jarmily Stibicové
Cenu Paměti národa si vloni 17. listopadu během 
během slavnostního večera v Národním divadle,  
který živě vysílala ČT2, převzala také Jarmila Stibicová.

Jiří Šalamoun se stal už za svého života 
respektovanou legendou knižní ilustra-
ce a animovaného filmu a platí za jed-
noho z nejvýznamnějších českých ilust-
rátorů druhé poloviny dvacátého století. 
Museum kampa v loňském roce uspo-
řádalo obsáhlou retrospektivní výstavu 
Jiřího Šalamouna, ke které byl sou-
časně vydán výpravný katalog. Lze tak 
získat představu o mimořádné kvalitě 
a množství vykonané výtvarné práce. Ši-
rokou veřejností ale bude Jiří Šalamoun 
autorsky nejvíce spojován s výtvarnou 
podobou nesmrtelné postavy maxipsa 
Fíka a jeho milované paničky Áji. 

Jiří Šalamoun absolvoval grafic-
kou speciálku na Akademii výtvarných 
umění v Praze (prof. V. Pukl a prof. V. Si-
lovský) v letech 1952–1957 a Vysokou 
školu grafiky a knižního umění v Lip-
sku (prof. G. k. Müller a prof. A. kapr) 
v letech 1957–1959. Jako pedagog 
působil v Evropě a v Americe a v le-
tech 1990–2003 vedl Ateliér ilustrace 
a grafiky na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové v Praze, kde byl v roce 1992 
jmenován profesorem. Svým entuzias-
mem, sebejistotou a uměním autentic-
ky pracovat s vizuální fantazií v ploše 
obrazu dokázal ovlivnit celé generace 
svých studentů. 

Výjimečné jsou Šalamounovy kniž-
ní ilustrace, typické svou hravostí, nad-

Charles Dickens Kronika Pickwickova 
klubu, předsádka, 1970

Ohlédnutí 
za Jiřím Šalamounem

J. Šalamoun se psem Elsterem, 1976

Jarmila Stibicová v roce 1989Jarmila Stibicová, sedmdesátá léta

I letos běžíme za všechny, kteří se 
nevzdali. Za hrdiny dvacátého a jed-
nadvacátého století můžete běžet 
v průběhu května v Praze, Brně, Ost-
ravě a dalších městech. Síly poměříte 
na závodech s hromadným startem 
a doprovodným programem, nebo se 
vydáte na trať sami. Ať poběžíte kdeko-
li, ve všech případech uděláte dobrou 
věc – zaplacením startovného podpo-

říte Paměť národa. Organizujeme také 
Školní výzvu Běhu pro Paměť národa 
v období od 1. do 31. května. Za každý 
uběhnutý kilometr věnují partneři  
1 korunu na natáčení vzpomínek pa-
mětníků. Žáci a studenti tak svým bě-
hem přispějí k zachycení jejich osudů. 

Více informací a registrace na  
www.behpropametnaroda.cz

běh pro Paměť národa a školní výzva běhu pro Paměť národa  

Merglem. Jiří Šalamoun vytvořil de-
sítky filmových i divadelních plakátů 
a volných litografií. Vydal také dvě 
sbírky svých básní a sbírku záznamů 
snů. 

Ve svém rodném městě vystřídal 
Jiří Šalamoun několik adres svých ate-
liérů. První měl v dnes již neexistujícím 
domě Za Poříčskou branou. Po asanaci 
domu tvořil v klášteře Voršilek za Ná-
rodním divadlem a později získal ateliér 
v Pařížské ulici. S oblibou také kreslil 
a psal na své chalupě v Rožmberku nad 
Vltavou. 

Dílem Jiřího Šalamouna se dnes 
pyšní řada domácích a zahraničních 
galerijních i muzejních institucí, své 
zastoupení má i ve sbírkách Poštovní-
ho muzea v Praze. Pro Českou poštu 
totiž v roce 2001 vytvořil úspěšnou 
známku s nezapomenutelným maxip-
sem Fíkem (č. k. Pof. 292). Výtvarné 
návrhy na tuto známku se s další Ša-
lamounovou volnou tvorbou staly 
součástí výstavy ilustrátorů s názvem 
Ilustrace pro malé i velké uspořáda-
né Poštovním muzeem v roce 2014 
v Praze a v roce 2015 ve Vyšším 
Brodě.  

Text: Martin Říha, Poštovní muzeum
Foto: Archiv Poštovního muzea

Jednou ze smutných zpráv tohoto roku je, že nás dne 31. března ve věku 
šestaosmdesáti let opustil výjimečný grafik, ilustrátor a pedagog 
Jiří Šalamoun (*17. duben 1935, Praha).

hledem, výrazovou zkratkou a sarkas-
mem, kterými doprovodil knihy českých 
i světových autorů. Je možné jmenovat 
Pana Tau a tisíc zázraků O. Hofmana, 
Dítě školou povinné J. Suchého, Tra-
cyho tygra W. Saroyana, Vraždu v ulici 
Morgue E. A. Poea, Posledního Mohyká-
na J. F. Coopera, kroniku Pickwickova 
klubu CH. Dickense nebo Tolkienova 
Hobita. Za své knižní ilustrace také 
obdržel mnoho českých a zahraničních 
ocenění.

Byl výtvarníkem celé řady animo-
vaných filmů, kromě známé seriálové 
postavy maxipsa Fíka, kterého stvořil 
společně se spisovatelem Rudolfem 
Čechurou, spolupracoval na dalších 
samostatných krátkých filmech pro 
dospělé diváky. Často například 
s Jiřím Brdečkou nebo s Václavem 

https://www.pametnaroda.cz/cs/stibicova-jarmila-1933
https://www.pametnaroda.cz/cs/stibicova-jarmila-1933
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Dana huňátová
setkání s Dianou 
Phipps sternbergovou
(kniha Zlín)

Příběh výrazné osobnosti 
starého českého rodu na 
pozadí moderních dějin. 
Zámky Zásmuky a Ča-
stolovice za války zabrali 
okupanti a v roce 1948 
znárodnili komunisté.  
Před komunistickou represí 
rodina uprchla na Západ. 
Diana prožila pestrý 
život v různých částech 
světa, prosadila se jako 
interiérová designérka,  
po návratu do vlas-

ti v roce 1990 se věnovala Výboru dobré vůle 
Olgy Havlové, upravovala interiér lánského zám-
ku a především dokázala s obrovským nasaze-
ním zrenovovat zcela zchátralé Častolovice.

Dalibor Vácha
smrt na kůru
(Argo)

Román popisuje přípravu 
atentátu na R. Heydricha, 
peklo, které se rozpoutalo 
po jeho provedení i zá-
věrečnou bitvu v kostele 
v pražské Resslově ulici. 
Současně nezapomíná 
na nezměrné hrdinství 
všech, kteří parašutistům 
pomáhali a ve své většině 
za to zaplatili vlastními 
životy. Ústřední postavou 
je nadporučík Adolf Opál-
ka, odvážný chlap, velitel 
československých parašu-
tistů, který dosud stál ve 

stínu hrdinů kubiše s Gabčíkem či zrádce karla Čurdy.

Pavel bolina, jan Martínek, 
Václav cílek, Pavel šlézar
jantarová stezka
(Academia)

Jantarová stezka je systém 
starých cest, který spojoval 
keltské a etruské oblasti se-
verní a střední Itálie s pobře-
žím Baltu a Severního moře. 
Později vedl přes Aquileiu 
směrem ke Carnuntu či 
kratší podhorskou cestou do 
Vídně a odtud přes jižní Mo-
ravu k Brnu, kolem Býčí skály 
dál na Drahanskou vrchovinu 
a přes Jeseníky do Polska. 
kromě kapitol o civilizačním 
významu starých tras se 
kniha zabývá hlavně vede-

ním Jantarové stezky od Jadranu k Dunaji a dál k severu 
krajinou Dolního Rakouska a Moravy. 

Matěj Dadák
lovci švábů
(Host)

Dystopický román z blízké 
budoucnosti na ostře stře-
žených hranicích s Polskem. 
Tam žije v opevněném 
statku sedmadvacetiletá 
Tereza se svým o čtyřicet 
let starším mužem Edou. 
V blízkosti statku funguje 
obří těžební plošina, kam 
jezdí pracovat uprchlíci 
ze všech konců Evropy. 
V močálech kolem, kde se 
přemnožili losi, se dá snadno 
zmizet. Hranici ale překročí 
Goran se svou skupinou, 

aby právě tady vypátrali Švába. Najednou už není vů-
bec jasné, kdo je nepřítel a kdo spojenec a ke slovu 
se hlásí i dobře utajovaná tajemství z minulosti. 

nové české knihy

co vlastně znamená NGW v názvu  
klubu?
NGW neboli Non-Golfers Welcome, v pře-
kladu negolfisti vítáni, potvrzuje, že naše 
dění se odehrává i v jiných oblastech, než 
je golf. Vždy se ale jedná o charitativní 
akce. První z nich jsme zorganizovali for-
mou galavečeře v Obecním domě. konala 
se tam dražba děl fotografa Jadrana Šetlí-
ka a dalších umělců. Za vydraženou část-
ku 275 000 korun se mohlo nakoupit vy-
bavení pro volnočasové aktivity pacientů 
na Dětské psychiatrické klinice v Motole.

jaký je smysl nebo motto organizace?
Rotary je nejstarší a největší meziná-
rodní charitativní organizace. Vznikla 
v roce 1905 v americkém Chicagu 
a v současné době působí ve více než 
dvou stech zemích. Je otevřená pro 
všechny, kteří chtějí v praxi sdílet její 
hlavní motto Service Above Self 
– Pomáhat potřebným. V současné době 
má ve světě více než 1 200 000 členů 
sdružených v jednotlivých klubech. 
Všichni členové mají možnost kon-
taktovat se přes členskou databázi 
a kdekoli při pobytech v zahraničí 
Rotary klub navštívit. To je obrovská 
výhoda při získávání nových kontaktů 
a setkávání se s novými lidmi a zajíma-
vými nápady. Je to i nejlepší způsob, 
jak poznat místní život v zahraničí.

Na jakých projektech se klub  
v Praze 1 podílí?
každý klub mívá své dlouhodobé či 
nárazové projekty. Náš klub podporuje 
činnost sdružení pro pomoc pacientům 
po mozkové mrtvici zvanému ICTUS, 
o kterém víme, že dělá velmi užitečnou 

práci. Nápady na jednorázové projekty 
přináší buď naši členové, nebo se na nás 
obracejí lidé, kteří pomoc potřebují.

Zapojili jste se do pomoci ukrajině?
Ano. V prvních dnech invaze jsme svolali 
odborníky, kteří instruovali několik koor-
dinátorů pomoci uprchlíkům mimo jiné 
v oblastech finančních procesů a krytí 

zdravotní péče. Rotary Čech a Slovenska 
se aktivně zapojují do vysílání vlaků s hu-
manitární pomocí z obou republik a náš 
klub se podílí na organizování sbírek.

jak se do aktivit mohou zapojit lidé 
z Prahy 1?
Náš klub je otevřený všem lidem nejen 
z Prahy 1, kteří hledají možnost být uži-
teční a mají chuť i finance pomáhat. I když 
ve světě převažuje tendence zvát do 
Rotary hlavně mladé lidi, náš klub je spíše 
konzervativní. Jsme totiž přesvědčeni, že 
většinou lidé, kteří již mají profesní kariéru 
za sebou, jsou na odpočinku a zároveň 
mají zdraví i prostředky být aktivní, by se 
u nás cítili dobře.  Mladé členy pocho-
pitelně také uvítáme. Proces přijímání 
má svá pravidla, trvá cca tři měsíce. 

Důležité je přijít se podívat a na-
sát atmosféru schůzek, které začínají 
úderem zvonu a přípitkem Na Rotary. 
Tradice je tradice.

setkávají se členové pravidelně?
každé první a třetí úterý v měsíci ve 
12:00 hodin společně obědvají v re-
stauraci Obecního domu. Oficiální část 
trvá od 12:30 do 14:00 hodin. Často 
si zveme hosty z různých oblastí živo-
ta, kteří nám přiblíží taje své profese. 
Věřím, že poskytujeme další alternativu 
plnohodnotného trávení volného času 
spoluobčanům a těším se na ty, kteří 
chtějí rozšířit naši členskou základnu.

kontakt pro nahlášení své  
účasti na Rotary schůzce:  
restaurace.od@vysehrad2000.cz. 

Text: (mš)
Foto: Archiv RCPGNGW

Rotary Club Prague 
Golf /nGW:  
Pomáhat potřebným
Na území Prahy 1 začal vloni působit nový Rotary Club s názvem Rotary Club Prague 
Golf /NGW. Nejedná se o golfový, ale charitativní klub, jehož jednou z aktivit je orga- 
nizování benefičních golfových turnajů. Jaký je smysl klubu a jak a proč se stát jeho 
členem, jsme si povídali s Marií Jehličkovou, prezidentkou Rotary Club Prague/NGW.

Hostem klubu byl i prof. MUDr. Luboš  
Petruželka, CSc., přednosta Onkologické 
kliniky 1. LF UK a VFN

Prezidentka RCPGNGW Marie Jehličková 
uvádí Galavečeři v Obecním domě
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 Májový koncert
kDy: neděle 1. 5. v 16:00 hodin
kDE: Palác Žofín
VSTUPENkY: čtvrtek 14. 4. v infocentru 
Vodičkova 18

 Trénování paměti  
s Mílou kahounovou
4. 5. ve 14:00 hodin v DPS U Zlaté studně
11. 5. ve 14:00 hodin v DPS Pštrossova
18. 5. ve 14:00 hodin v DPS Týnská
25. 5. ve 14:00 hodin v BDPS Benedikt-
ská

 setkávání s dětmi 
 mateřských škol
3. 5. v 10:00 hodin v DPS Pštrossova
6. 5. v 10:00 hodin v BDPS Benediktská

 setkání s kulturou:  
Malé vzpomínky na velké ženy 
kDy: středa 4. 5. v 15:00 hodin
kDE: Malostranská beseda
VSTUPENkY: pondělí 25. 4. v infocentru 
Vodičkova 18
Vystoupí Jana Rychterová a Marie For-
máčková

 Vycházka: slavné vily  
na Vinohradech
kDy: středa 11. 5. ve 14:00 hodin

kDE: dozvíte se při registraci
PŘIHLÁŠkY: čtvrtek 5. 5.
Vycházka z cyklu Tematické vycházky 
s Martinem. 
Informaci o vstupném podáme při 
registraci.

 smíchovská 
průmyslovka třetího věku: 
Fyzikální procházka Prahou
kDy: středa 18. 5. v 15:00 hodin
kDE: dozvíte se při registraci
PŘIHLÁŠkY: úterý 10. 5.
Ukážeme si ta nejvýznamnější místa,  
kde se skutečně psala historie fyzikál- 
ního poznávání světa, a přitom nás  
také potěší krása starých staveb naší 
Prahy.

 Fórum mladých hraje seniorům
kDy: čtvrtek 26. 5. ve 14:00 hodin
kDE: klub seniorů Tomáš
PŘIHLÁŠkY: úterý 17. 5.
Další koncert cyklu.

Pro podrobnosti sledujte nástěnky v klu-
bech seniorů, domech s pečovatelskou 
službou a v pasáži a infocentru ÚMČ 
Vodičkova 18 nebo webové stránky  
www.socialnisluzby-praha1.cz, kde 
najdete i praktický kalendář akcí či se  

FENOMÉN

PRAŽSKÝCH

PASÁŽÍ
fotografieALAN PAJER

SPOLEČENSKÉ STŘEDISKO
Galerie via, ÚJezd 26, Praha 1 – malÁ strana

6. 4.– 29. 5. 2022

texty
HISTORIK

ARCHITEKTURY

ZDENĚK 
LUKEŠ

ARS METROPOLIS UVÁDÍ VÝSTAVU

Prohlídku výstavy lze domluvit na telefonním čísle 602 103 828.
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V květnu připravujeme tyto jednorázové akce:

Z PRaViDElNých akTiViT 
PRO Vás TENTOkRáT 
VybíRáME:

 krejčovství u Tomáše
Dílna určená všem, kdo si chtějí ušít 
něco na sebe. Začátečníci se naučí 
pracovat se šicím strojem, středně 
pokročilí pracují se střihy, velmi 
pokročilí přicházejí konzultovat slo-
žité problémy. Chcete-li se zapojit, 
přijďte některý pátek mezi desátou 
a dvanáctou hodinou do klubu senio-
rů Tomáš.

 seniorský umělecký klub
Různé textilní techniky každé úterý 
od 14:00 hodin v klubu seniorů Haš-
talka. Přijďte pomoci šít panenky pro 
dobrou věc.

 Pondělí 4. července, 8:00 hodin
Vranov u brna a křtiny – poutní místa
Na tento výlet se přihlašuje  
od 7. června 2022.

 úterý 19. července, 8:00 hodin
strážnice (skanzen) a Velké Pavlovice 
(vinice)
Na tento výlet se přihlašuje  
od 21. června 2022. 

 Pondělí 8. srpna, 8:00 hodin
Dalešická přehrada, Mohelenská step, 
kozí farma Ratibořice
Na tento výlet se přihlašuje  
od 1. července 2022.

 sobota 13. srpna, 8:00 hodin
chodské slavnosti Domažlice 
a klenčí p. čerchovem

Na tento výlet se přihlašuje  
od 19. července 2022. 

Odjezd autobusu od Rudolfina v ulici 
17. listopadu 

Výlety jsou organizovány zdarma 
a pouze pro občany seniorského věku 
s trvalým bydlištěm na Praze 1  
(doprava, návštěva objektů, oběd, 
služby průvodce, koordinátor výletu).

Způsob přihlašování. Pouze osobně 
přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičko-
va 18. Odhlašování stejným způsobem, 
popř. telefonicky: 221 097 280,  
221 097 300. Pro velký zájem o senior-
ské výlety sdělujeme, že se senior může 
přihlásit pouze na 1 výlet v daném 
měsíci a upřednostněni budou ti, kteří 

se nezúčastnili minimálně 3 posledních 
výletů. 

Nošení roušek nebo respirátorů 
se bude řídit podle aktuálně platných 
bezpečnostních předpisů. Děkujeme 
za pochopení vzhledem k ostatním 
seniorům. 

Den před odjezdem výletu je mož-
né zavolat Mgr. karla Ulma a zeptat se, 
zda-li  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.: 777161539

Červencové a srpnové seniorské výlety

tu můžete přihlásit k odběru novinek 
e-mailem. 

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

Česká filharmonie se 2. září vrátí na hladinu 
Vltavy, aby z unikátní plovoucí scény u Slo-
vanského ostrova rozezněla Prahu a letos 
i celou evropu.

Festival Prague Sounds totiž uspořádá oficiální koncert  
u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie nazvaný 
koncert pro Evropu. Při něm v ikonických kulisách Prahy vystoupí 
Česká filharmonie pod taktovkou dirigenta Semjona Byčkova. Ná-
vštěvníci koncertu na plovoucím hledišti se stejně jako přihlížející 
z přilehlých nábřeží, Slovanského ostrova, plavidel či mostu Legií 
mohou těšit na jedinečný hudební zážitek. V provedení České 
filharmonie zazní Beethovenova Óda na radost, Smetanova Vlta-
va, Dvořákův karneval a jedna z nejsilnějších duchovních skladeb 
hudebních dějin vůbec – Glagolská mše Leoše Janáčka. „Předloni 
jsme uprostřed koronavirové krize uspořádali první koncert na 
Vltavě nazvaný Hope for Prague, při němž houslista Daniel Hope 
vyslal do celého světa poselství, že hudba spojuje i v nejtemněj-
ších časech. Loni jsme na stejném místě oslavili pětadvacet let 
festivalu Struny podzimu týdenním festivalem, jehož hlavní hvěz-
dou byl fenomenální violoncellista Yo-Yo Ma se svým bezmála 
tříhodinovým sólovým koncertem suit J. S. Bacha. Jsme hrdí, že 
v roce našeho předsednictví jsme byli pověřeni uspořádáním kon-

Sbor dobrovolných 
hasičů Praha 1 
zve na přednášku 
Přijďte 19. května v 18:00 hodin do kulturního a společen-
ského střediska Újezd 26  na přednášku a besedu na téma 
Jak se chovat v krizových situacích. Dozvíte se například, 
na co nezapomenout při nouzovém opuštění bytu, co je 
to evakuace a evakuační zavazadlo nebo co patří mezi 
nouzové zásoby a trvanlivé potraviny. Přihlášky na tuto bez-
platnou akci přijímáme na telefonním čísle 773 971 773. 

Pozor, kapacita je omezena, proto neváhejte s přihlášením. 
Drobné občerstvení zajištěno.

Festival Prague Sounds: Koncert pro evropu
certu, jenž bude oslavou našeho společného evropského domova, 
který je ve válečné době o to významnější,“ říká ředitel festivalu 
Prague Sounds Marek Vrabec. Podrobné informace o programu 
a vstupenky jsou k dispozici na webu koncertproevropu.cz. 

Text: (red)

26.5.2022 • V KOSTELE SV.ŠIMONA
 A JUDY V PRAZE •V 19:00 HOD

 
ZAJISTĚTE SI MÍSTENKU NA WEBU

WWW.ROTARYPRAHACITY.CZ

Rotary Praha City

R O T A R Y  K L U B  P R A H A  C I T Y
 V Á S  S R D E Č N Ě  Z V E  

N A  C H A R I T A T I V N Í  K O N C E R T

H R A D I Š Ť A N  
&

J I Ř Í  P A V L I C A  

Záštitu této akce poskytl starosta Městské části Praha 1 Petr Hejma.
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Tajenka z minulého čísla: KAMeNiCKé ZNAČKY

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

VEGETAČNÍ
FORMACE

ŠPANĚLSKÉ
SÍDLO

KANCELÁŘ
PREZIDENTA
REPUBLIKY

ZNAČKA
HLINÍKU

FABRIKA POKOLENÍ
(MNOŽ. Č.)

ZÁMOŘSKÁ
VELMOC

OSOBNÍ
ZÁJMENO

DO KOLA OCHRANNÉ
BALENÍ

ASIJSKÝ
JELÍNEK

PÍT 
BRČKEM

TUZEMSKÁ
LIHOVINA

ČERNÝ
ZPĚVAVÝ

PTÁK

TEPELNÁ
ENERGIE

SYMETRÁLA

JSOUCÍ 
8. V POŘADÍ

OBCHOD
PRO KUTILY

OBĚŽNICE
SLUNCE

KÓD
EVROPSKÉ

MĚNY

ZÁKLADNÍ
TEKUTINA

TUHÁ

DOPRAVNÍ
PROSTŘEDEK

LUŠTĚNINA

INICIÁLY
ZPĚVÁKA

SPÁLENÉHO

PRUHY

PRACOVNÍ
SMĚNA

ZNAČKA
ŽELEZA

OPRAVNÁ
ZKOUŠKA

SLABIKA
POPĚVKU

NESES-
TAVENÝ
MODEL

POMŮCKY:
ÉLENTY;
LAURIN;

REUS;
VIURE.

VPRAVIT
KAPKY
(NAPŘ.

DO OKA)

OLYMPIJSKÝ
SPORT
SPOLU-

PRACOVNÍK
KLEMENTA

SLUŽEBNÍ
POŘADÍ

JAROSLAVA
(DOMÁCKY)

ORGANICKÉ
ROZPOUŠ-

TĚDLO

TRÁPENÍ
(MNOŽ. Č.)

TAJENKA

VODNÍ
PTÁK

KRISTŮV
VĚROZVĚST

ZINEK
(NĚMECKY)

AUTO-
MOBILY

(SLOVENSKY)

DOSPĚLE

NĚMECKÝ
ŠLECHTICKÝ

TITUL

LIMITOVANÁ
EDICE

STÁTNÍ
VÝROBNA
AUTODÍLŮ

SPZ
PŘEROVA

ŠPANĚLSKÉ
SÍDLO

VÝROBNÍ
ODDĚLENÍ

TANEČNÍ
KROK

ZNAČKA
SAMARIA

DRUH
LENO-

CHODA
VONÍCÍ KOSMOS

(SLOVENSKY)

TELEVIZNÍ
NOVINY

ONIKAT
(ZASTARALE)

BOŽSKÉ
POKRMY

Procházky Prahou 1  (viz str. 25)

Jejich snahy usadit se v hlavním městě království dlouho hatili _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(viz TAJeNKU), kteří o žádnou konkurenci nestáli.

Ze správně vyluštěných tajenek dubnové křížovky jsme vylosovali paní ivetu Horkou. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na ni čeká knížka Tomáše Boukala 
Cesta mrtvých z vydavatelství Host. Blahopřejeme! 

i tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 20. 5. 2022.

zejí postupně o veškerý pohyb na těle, 
nakonec jim zůstávají pouze pohyby očí. 

Letos mohou plavci zvolit kratší  
(600 metrů), nebo delší (1650 metrů 
– kolem celého ostrova) závodní trať. 
Na nejkratší trase (200 metrů) mohou své 
plavecké dovednosti předvést děti. Stejně 

T
„Plav pomáhat“ je tradiční motto závodu, 
jehož účastníci podpoří pacienty s amyo-
trofickou laterální sklerózou – ALS. ALS 
je neurologické onemocnění způsobující 
postupnou degeneraci buněk, které ovlá-
dají pohyblivost svalů a neexistuje na něj 
žádná kauzální léčba. Nemocní přichá-

TeDxYouth@Prague je ne-
zisková iniciativa pořádající 
konference pro studenty 
a aktivní mladé lidi od roku 
2013. Je součástí globální 
vzdělávací platformy TeD, 
kde řečníci z různých oborů 
formou patnáctiminutových 
vystoupení sdílí inspirativní 
myšlenky ze světa technolo-
gie, zábavy či designu. 

Otevírají ale také společenská téma-
ta a sdílí silné osobní příběhy. Právě 
o myšlenkách hodných šíření bude 
nadcházející výstava v Café Ne-
zisk na Pohořelci 1.–31. května.

Letošní konference TEDxYouth@
Prague nese téma kontakt. To se od-
razilo nejen ve výběru řečníků, kterými 
budou párový psychoterapeut Jan Vojtko, 
popularizátor kosmického výzkumu Jan 
Spratek či kuchařka dvoumichelinské 
restaurace kristína Nemčková. V duchu 
tématu budou moci návštěvníci výstavy 
navázat kontakt i s fenoménem TED. 

Hosté si myšlenky hodné šíření 
k výběrové kávě buď poslechnou, prohléd-
nou anebo odnesou na později. Narazí na 

osobnosti, jako je cestovatel a spisovatel 
Ladislav Zibura, úspěšná vědkyně v ob-
lasti detekce vesmírného odpadu Roberta 
Bimbová nebo autor podcastu o neurově-
dě kryštof Jarmar.

A jak už to na událostech TEDx 
bývá, mohou se účastníci výstavy propojit 
a inspirovat navzájem. Princip náhod-
né výměny vizitek je velmi jednoduchý 
a nabídne zajímavé nové kontakty. kromě 
toho organizátoři vylosují dva šťastliv-
ce, kteří vyhrají vstupenku na květnový 
TEDxYouth@Prague a červencový TEDx-
PragueEd. 

Text: Věra Mouchová

Výstava myšlenek hodných šíření
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dlouhý úsek Vltavy je vyčleněn pacientům 
s ALS, kteří poplují položení na paddle-
boardu. Pacientský závod je zároveň 
jednou z nejemotivnějších částí celé  
akce. Závodníky na paddleboardu 
a týmovém megaboardu čeká příjemná 
jízda kolem celého ostrova (1650 metrů).  
Registrovat do závodu se lze na  
www.praguecityswim.cz. Na e-shopu 
spolku ALSA bude opět možné zakoupit 
dárkovou poukázku na startovné.

Na akci se účastníci mohou potkat 
s moderátorkami Danielou Písařovicovou 
a kateřinou Nekolnou, bratry Tomášem 
a Davidem Svobodovými nebo plavkyní 
Simonou kubovou. Po celý den bude 
probíhat doprovodný program a po 
skončení závodu zahraje kapela Hitfak-
ers. Hlavním partnerem závodu je Philips 
Foundation. 

Text: (red)
Foto: Archiv Prague City Swim

ČČtvrtý ročník charitativního závodu Prague City Swim – www.praguecityswim.cz  
– se letos koná v sobotu 18. června na Střeleckém ostrově v Praze. Spolek AlSA zve  
nejen rekreační a profesionální plavce a nadšence do paddleboardingu, ale také firemní  
či kamarádské týmy a fanoušky, aby poměřili síly mezi sebou a zástupci z řad známých 
osobností a předních českých sportovců.

Závod Prague City Swim  
na podporu pacientů s aLS 

OMluVa a PODěkOVáNí POZORNýM čTENářůM a lušTiTElůM
Milí čtenáři a čtenářky, autor dubnové křížovky se omlouvá za chybu, kterou někteří z vás odhalili.

mailto:redakce@praha1.cz
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Johan Cígler

Mikuláš Pondělíček

Leona Šindlerová

Rebeka Kuticková

Matyáš Bodlák

Tobias Zima

David Vostrý

Meda Koštálová

Julie Marie Katona

Petr Krejčí

Marie Svejkovská

Sofia Hudáková

Jan Wihan

Melanie Dubská

Kateřina Pavlová Matej Šlechta

Stella Horová

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?

TTentokrát zveřejňujeme fotografie dětí, které byly slavnostně uvítány do života 
17. 2. a 3. 3. 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!

Vítání občánků...

Stepan Kravak

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,  

Praha 1, k rukám Radky jiříkové.  
Do hlavičky e-mailu nebo na 
obálku uveďte heslo „Vítání 
občánků“. Dále nám napište 
jméno dítěte, datum narození, 
adresu trvalého bydliště v Pra- 
ze 1 (popř. také korespondenční 
adresu, pokud je jiná, než adresa 

trvalého bydliště) a kontakt 
na vás. Na základě této při-
hlášky budete postupně zváni 
na konkrétní obřad. Prosíme 
o strpení, když pozvánku do-
stanete za delší dobu. 

Foto: Jiří kopuletý

Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro 
vás připravili pravi-
delnou soutěž, v níž 
si můžete otesto-
vat svůj pozorovací 
talent. V každém 
čísle najdete jednu 
fotografii domu, jeho 
průčelí nebo interiér. 
Vaším úkolem bude 
uhádnout, co je to za 
dům a ve které ulici 
se nachází. Správné 
odpovědi můžete 
posílat do 20. 5. na  
redakce@praha1.cz. Výherce se už teď může těšit na 
knihu.

správná odpověď z minulého čísla: 
Na fotografii byl interiér Paláce koruna. Výherkyní se stala 
Ing. Jana Vlková. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, 
Vodičkova 18, na ni čeká knížka Trujkunt, kterou napsal 
Petr Sagitarius a vydalo Argo.

Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

mailto:redakce@praha1.cz
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