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ČERVEN 2022 

Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

Koncert 

„Barokní perly“
Kostel sv. Haštala

pondělí 13. června 2022 od 18 hodin

M a r k é t a  F a s s a t i  -  s o p r á n
D r a h o m í r a  M a t z n e r o v á  -  v a r h a n y

V l a d i m í r  R e j l e k  -  t r u b k a
Š t ě p á n  F i l i p e c  -  p r ů v o d c e  h i s t o r i í  k o s t e l a

Haštalské nám. 790

Vstupné dobrovolné

www.praha1.cz 
www.kostelnislavnosti.cz

akTualiTy

FOTOsTRaNa: NaValis, DEN DěTí

FOTOsTRaNa: PODPOřTE NašE žiVNOsTNíky
 
ZkliDNěNí DOPRaVy V cENTRu

PRaha 1 sTuPňujE bOj PROTi alkOTuRisMu

VRchlickéhO saDy OPěT PřiTahují POZORNOsT 
ObčaNů; PROjEkT NOVý hlaVák

sOusEDské sETkáNí Na čaPaDlE 

OsM byTů k PRONájMu

ROZhOVOR s PaVlíNOu PáNkOVOu, 
řEDiTElkOu Mš hEllichOVa

cO PříPRaVují Na léTO NašE škOly V PříRODě?

ViOlONcEllisTa Z NaDačNíhO FONDu 
haRMONiE V EVROPskéM PaRlaMENTu

šEsTé POlicEjNí ODDělENí hlíDá MRaVNOsT

NašE PéčE O PaMáTky

TříDíME kuchyňské OlEjE
PřEDsTaVujEME FiRMu aZ-PlyN

MísTNí PaRlaMENT

VZPOMíNka Na PaVla žuRaVa

Naši žiVNOsTNíci

PROcháZky PRahOu 1 

ROZhOVOR s NOVýM FiNskýM VElVyslaNcEM 
V čEské REPublicE
hisTORiE PRahy 1: 
Příběhy PRažských cyklisTů
alEš kNížEk: Měl jsEM Tu čEsT DOPROVODiT 
PaNa GENERála MORaVcE Na POslEDNí cEsTě

Příběhy Našich sOusEDů

POšTOVNí MuZEuM: PRažská PaROPlaVba 
Na POšTOVNích ZNáMkách

NOVé čEské kNihy

PROjEkTy PRO sENiORy

iNFOsERVis

křížOVka

VíTáNí ObčáNků

Vážení sousedé,
vstoupili jsme do posledního měsíce tohoto školního roku, 
který s sebou samozřejmě přináší nervozitu spojenou 
s blížícím se vysvědčením anebo třeba se zkouškovým 
obdobím na vysoké škole. Předznamenává ale také vytou-
žené prázdniny, tábory, sjíždění řek či koupání v moři. Přeji 
proto všem žákům a studentům, aby se jim ve škole daři-
lo, protože teprve pak budou prázdniny opravdu super.

Rodičům a dospělým pak přeji, aby starosti a nervy 
spojené s písemkami a zkouškami dětí byly co nejmenší, pro-
tože – jak už my dříve narození víme – jsou důležité, někdy 
opravdu hodně, ale pořád zůstává řada věcí důležitějších...

Ke spokojenému životu určitě patří pohoda ve škole 
i v práci, ale také pohoda doma – a to včetně klidu, který 
chceme po práci prožívat v kruhu rodiny a poté i v noci, kdy se 
potřebujeme vyspat.

S ústupem koronavirové pandemie a s příchodem teplého 
počasí se ale bohužel do našich ulic vrátil hluk způsobovaný 
opilými alkoturisty. A protože pochopitelně chceme a musíme 
chránit pokojné bydlení stálých obyvatel, navrhli jsme vedení 
hlavního města zpřísnění vyhlášky o zákazu požívání alkoho-
lických nápojů na veřejných prostranstvích. Chtěli jsme plošný 
zákaz v nočních hodinách. Hlavní město s tím bohužel nesou-
hlasilo, a tak jsme intenzivně jednali o kompromisu, který byl 
poté předložen pražským zastupitelům. Díky tomu se tak v nové 
vyhlášce oproti té dosavadní alespoň rozšířil počet lokalit, ve 
kterých je zakázáno požívání alkoholu na veřejnosti, a to dokonce 
čtyřiadvacet hodin denně. Netýká se to náplavek, kde bude zákaz 
platit od půlnoci do devíti hodin, a restauračních zahrádek, které 
ale mají omezenou otevírací dobu, aby nerušily obyvatele v okolí.

Praha 1 rovněž stupňuje tlak na vedení hlavního města 
a primátora, aby navýšili počet strážníků. Je jich skutečně 
málo. Stejně tak bojujeme proti fenoménu tzv. pub crawl a po-
dobným bezohledným alkoholovým atrakcím. Jsme ochotni 
s jejich provozovateli jednat, ale zároveň jsme připraveni 
využít všechny dostupné prostředky, abychom tomuto ničení 
klidu a kvality bydlení zabránili. Věřím, že magistrát pochopil 
vážnost situace a přidá se k nám. 

Váš 
Petr Hejma
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 Den 
otevŘených

dveŘí

28.6.2022
14:00-19:00

Navštivte nás na Dni otevřených dveří 
německého velvyslanectví v Praze.

Besuchen Sie uns am Tag der offenen 
Tür der Deutschen Botschaft.

O unikátním projektu na oživení 
lokální ekonomiky jsme podrobně 
psali mj. v květnovém vydání.  

Jeho záměrem je posílit 
koupěschopnost místních obyva-
tel, obchody, poskytovatele služeb 
a provozovatele volnočasových 
aktivit. Radnice vyčlenila na 
projekt 2 miliony korun, které ve 
formě correntů rozděluje mezi 

občany Prahy 1, kteří se do pro-
jektu zaregistrují. Ti je už od květ-
na mohou utratit u přihlášených 
podnikatelů.

Občané mohou při nákupu 
uplatnit slevu 50 % na zboží a služ-
by. Registrace občanů do projektu 
probíhá do 20. 6. 2022. 

Více na  www.praha1.corrency.cz. 

Sousedské pěstování u hřiště začalo 
novou sezonu. Pro větší komfort do-
šlo k úpravám tak, aby byly dodrženy 
bezpečnostní standardy dětského 
hřiště a komunitní pěstování mohlo 
pokračovat i nadále. V květnu byly 
pěstební plochy rozděleny mezi jed-
notlivé sousedy. „Je to, jako kdyby 
najednou náš byt měl zahrádku,“ 
poznamenala jedna ze „zahradnic“. 
Přejeme všem pěstitelům, ať se daří! 

Naposledy projížděly 
tramvaje Opletalovou 
ulicí před více než 44 le- 
ty. Jejich provoz se sem 
nyní ale vrací. Doprav-
ní podnik hl. m. Prahy 
zde vytvořil dvojici 
zastávek, které budou 
sloužit především pro 
náhradní dopravu 
během výluk linky C 
pražského metra. Slav-
nostního otevření za-

stávky se zúčastnil i starosta Petr Hejma.
Výluky v metru na trase C probíhají z důvodu 

rekonstrukce vestibulu ve stanici Florenc. Po první fázi 
květnových oprav dojde 6. června k jeho kompletnímu 
uzavření, a to včetně podchodu. Linka B bude fungovat 
bez omezení. Nově vzniklá zastávka se jmenuje Hlavní 
nádraží a je umístěna jen pár metrů od křižovatky ulic 
Opletalova a Bolzanova. 

I když se v současnosti jedná o provizorní řešení, 
je možné, že tramvaje se do této lokality vrátí natrvalo. 
V rámci revitalizace oblasti kolem Hlavního nádraží by 
v budoucnu měly zastávku přímo před vstupem do ná-
dražní haly a následně by pak pokračovaly přes Václav-
ské náměstí až na území Prahy 2. 

Tramvaje se vrací do Opletalovy ulice

V květnu nás dnes už tradiční 
hudební projekt Kostelní slavnosti 
potěšil Májovým koncertem, který 
rozezněl kostel svatého Ducha na 
Josefově. Vystoupením nám udělali 
radost jeho zakladatelka a sopra-
nistka Markéta Fassati a Beethoven 
Trio Václav Návrat, Zuzana Peřinová 
a Petr Malíšek. 13. června se od 

18:00 uskuteční koncert Barokní 
perly. Tentokrát nám v kostele svaté-
ho Haštala na Haštalském náměstí 
zazpívá Markéta Fassati v doprovodu 
varhanistky Drahomíry Matznerové 
a trumpetisty Vladimíra Rejlka.  

Více informací: 
www.kostelnislavnosti.cz. 

corrency: Registrace 
občanů prodloužena

kostelní slavnosti stále pokračují

komunitní zahrada na hřišti Za haštalem opět ožila

Pojďme společně třídit 
kuchyňské oleje! 
Víte, že prakticky všechny potravi-
nářské oleje a tuky lze recyklovat? 
Stačí je slít do PET lahve a odnést 
do některé z označených olejových 
popelnic. Třídit jedlé tuky a oleje 
můžete nyní i u nás v Praze 1, a to díky 
kontejnerům umístěným u venkov-
ních stanovišť. Od loňského září MČ 
Praha 1 ověřovala jejich využitelnost. 
Ta se osvědčila, a proto byl počet 
nádob na třídění jedlých tuků a olejů 
rozšířen. Více na straně 20. 

Podporujeme skvělé akce!  
staráme se 
o čisté centrum 

Pravidelně dvakrát týdně můžete od 
dubna do září potkávat v našich uli-
cích kropicí vozy s osádkami, které se 
starají o pečlivý úklid veřejných pro-
stranství v centru města. Pravidelné 
čištění probíhá v teplejších měsících, 
od dubna do září, dvakrát týdně. Týmy 
Prahy 1 kromě čištění také důklad-
ně dezinfikují lavičky. Navíc radnice 
vyslyšela návrhy obyvatel na rozšíření 
čištěných lokalit. Pokud máte i vy tipy, 
které si zaslouží pravidelnou dezin-
fekci, napište nám na FB Praha 1 
nebo na redakce@praha1.cz.  

Poslední květnový víkend stál za to! Výbor-
ný nohejbalový turnaj na Františku přinesl 
dramatické souboje o pohár starosty Pra- 
hy 1. Vynikajícího úspěchu dosáhlo druž-

stvo Smršť, které reprezentovalo Prahu 1 
a obsadilo první místo!!! 

V pořadí už čtvrté celorepublikové 
setkání chlapeckých pěveckých sborů 
„Slavíci v zahradě“ zorganizoval v parku 
Kampa chlapecký sbor Bruncvík. Čekala 
na ně veřejná vystoupení i workshopy 
a hry.

Valdštejnskou zahradu pak rozezněl 
a roztančil program tvořený žáky a peda- 
gogy z desítek základních uměleckých škol 
z celé republiky. Vyvrcholil tak letošní ročník 
vynikající přehlídky ZUŠ Open, představují-
cí tvorbu a práci našich „zušek“ – fenomé-
nu, jenž nemá ve světě obdoby. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.praha1.corrency.cz%2F&h=AT2B4EfZsDyWtkPzbHOueYWad5jfPlJ6Osp8AE8lcnUmemIEEvw_sWzgHLWYU-N8FBe5UUoQCy0vRwc_feIYDvt5K6iFC7nQ1ww7tiYNEcvPSFuqtyNIIETS6SDnU2jooE0JYHiG5utd2rWoacdk&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0ctkrhkqaHZyqQKDH8UY6IzycE8WpAfCgpW1m7mU8CGm7seEkEcynSZIKvqnSG1iuOUi-7JNl5wpoO78a8EJzG1aZDanmUYYHkmgg8-UXd8FkLNwaz9Mjqv-GVsrs-npp2qDhII-2XN5BNylt3s4nFTNDdcLgVkAE1bvecXQRytFu7NbmA-nuNWCSXpuhP8C6OiB7e
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Zlatnictví Rýdl, 
Újezd 35, 
tel. 257 323 836

au Gourmand, 
Dlouhá 614/10,
tel. 602 305 181

Galanterie Marlen, 
Karoliny Světlé 9, 
tel. 603 256 680

café chloe, 
Senovážné náměstí 981/21, 
tel. 704 657 434

la cassa bistro, 
Truhlářská 1110, 
tel. 222 316 020

Mlýnská kavárna, 
vchod z parku Kampa, 
tel. 257 313 222

Opravna oděvů, 
Palác Metro, Národní 961/25, 
tel. 222 815 130

Pastař Restaurant, 
Malostranské nábřeží 1,
tel. 777 009 108

Zelenina Vodičkova, 
před ZŠ Vodičkova 683/22

Podpořte naše živnostníky! 
Těší se na vás!V květnu jsme společně zažili v Praze 1 dvě úžasné akce – Svatojánské slavnosti 

Navalis a Den dětí. Připomeňme si je několika fotografiemi.

Foto: Jaroslav Tatek

V Praze 1 to žije!
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Ulice Těšnov, Havlíčkova a Hybernská 
– to jsou místa, kde se nedávno 
realizovala nebo se plánují dopravní 
opatření, jejichž cílem je zklidnění 
dopravy a zjednodušené odvedení 
tranzitujících vozidel z oblasti od 
Dvořákova nábřeží po Jindřišskou ulici 
a okolí.

„Jedná se o úpravy, s nimiž jsme občany poprvé sezná-
mili na loňském participačním setkání v Galerii 1, 
kde jsme mimo jiné diskutovali o revitalizaci ulice Na 
Poříčí a jejího okolí. Ulice Těšnov už od té doby byla 
zobousměrněna a odvádí vozidla, která dříve zatěžova-
la Zlatnickou ulici a Petrskou čtvrť, nejkratší cestou na 
magistrálu,“ popsal radní pro dopravu Prahy 1 Richard 
Bureš a dodal, že v jednání je ještě povolení odbočení 
vlevo z ulice Na Poříčí do ulice Těšnov a umožnění 
odbočení vlevo z ulice Na Florenci do ulice Na Poříčí.

Havlíčkova ulice je podle jeho slov nyní v rekon-
strukci a majitelé jednotlivých domů dostali čas na 
revize a případné opravy přípojek. Poté ulice získá 
nové kvalitní povrchy s historizující dlažbou. „Uzavření 
Havlíčkovy ulice, které bude trvat i po dokončení rekon-
strukce, má už teď kladný dopad na snížení dopravní 
zátěže v širší lokalitě,“ doplnil Richard Bureš.

Před dokončením je studie společnosti Jakub 
Cigler Architekti řešící dopravní situaci v oblasti 
Hybernské ulice a jejího okolí. Aby pro ni byly získány 
důležité ověřovací statistické údaje, bude Hybernská 
ulice po vybudování provizorního kruhového objezdu 
u Prašné brány zobousměrněna. Na základě získa-
ných dat pak bude zvolena finální verze dopravního 
řešení. 

„Naším cílem je jak zde, tak i na jiných místech 
zklidnění dopravy pod okny obyvatel. V tomto přípa-
dě by se po zobousměrnění Hybernské mělo ulevit 
Senovážnému náměstí, Jindřišské, kde nyní auta často 
blokují projíždějící tramvaje, Panské a návazně ulici Na 
Příkopě,“ vysvětlil Richard Bureš s tím, že pokud bude 
po analýze dat rozhodnuto o ponechání režimu kruho-
vého objezdu u Prašné brány, bude vybudován v takové 
podobě, která bude maximálně odpovídat charakteru 
historického centra. Bez významné spolupráce s ar-
chitekty, památkáři, magistrátem i veřejností to ale ne-
bude možné. „Na druhou stranu musíme respektovat 
dopravní předpisy a vyhlášku, které jsou u nás v tomto 
směru bohužel dost striktní,“ uzavřel Richard Bureš. 

Text: Petr Bidlo
Foto: Archiv MČ Praha 1

Richard Bureš: 
naším cílem 
je zklidnění dopravy 
pod okny obyvatel

ČERVEN 2022  bEZPEčNOsT

Praha 1 stupňuje boj 
proti alkoturismu

„Chceme chránit pokojné bydlení na-
šich občanů a jedním z nástrojů jsou 
přísná pravidla pro konzumaci alkoholu 
na veřejnosti zejména v nočních ho-
dinách,“ shrnul starosta Prahy 1 Petr 
Hejma, který kompromis dojednával. 
Díky tomu se tak v nové vyhlášce oproti 
té dosavadní rozšířil počet lokalit, ve 
kterých je zakázáno požívání alkoholu 
na veřejnosti, a to 24 hodin denně.

Praha 1 rovněž hlavnímu městu 
kromě jiného navrhla i přesnou podobu 
prohřešků, aby strážníci měli jasný návod, 
jak postupovat. I tady bylo nakonec nutné 
hledat kompromis.

Současně naše městská část stup-
ňuje tlak na navýšení počtu strážníků, aby 
také bylo možné novou vyhlášku v nočních 
ulicích efektivně vymáhat. Praha 1 se totiž 
dlouhodobě potýká se zásadním nedostat-

kem strážníků. Jejich počet navíc v uplynu-
lých zhruba deseti letech dokonce poklesl, 
zatímco počet turistů – zejména těch, kteří 
přijíždějí hlavně za alkoholem – razantně 
narostl. Zřizovatelem Městské policie hl. m. 
Prahy je ale hlavní město a jejím nejvyšším 
velitelem je pak pražský primátor. 

„Doposud při stanovování počtů 
strážníků není bohužel zohledňována ná-
ročnost služby v centru a podle nás prostě 
nelze v tomto směru klást rovnítko mezi 
centrem metropole a jejími okrajovými 
částmi. To množství alkoholových turistů 
v nočních hodinách je u nás opravdu ob-
rovské a vyžaduje zvýšený počet měst-
ských strážníků,“ vysvětlil Petr Hejma. 

Důkazem je fenomén tzv. pub crawl 
a podobných aktivit, při kterých táhnou 
pod okny stálých obyvatel velké skupi-
ny až stovek opilých lidí. Starosta proto 

v uplynulých týdnech ostře vystoupil proti 
provozovatelům těchto bezohledných 
alkoholových atrakcí. Výsledkem bylo mj. 
i přijetí cílených opatření vedoucích k tolik 
potřebné nápravě. 

„Naší prioritou je vynutit si dodržo-
vání nočního klidu občanů. Snažíme se 
komunikovat jak s provozovateli pub cra-
wl a podobných aktivit, tak i s podnikateli 
v provozovnách, které se na alkoturismu 
podílejí. V případech, kdy ale nezazname-
náme vstřícný postoj a uvědomění si, jak 
je těmito akcemi narušován klidný život 
obyvatel, jsme připraveni zesílit kontrolní 
činnost a přizvat k tomu kontrolní orgány 
státní správy, hasiče, policisty a podob-
ně,“ prohlásil starosta Hejma. 

Text: Petr Bidlo 
Ilustrační foto: Jaroslav Tatek

Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválilo nové znění vyhlášky o zákazu požívání 
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích. Praha 1 původně navrhla plošný 
zákaz, a to v době nočního klidu, kdy se ulice naší městské části stávají cílem opilých 
alkoturistů. Hlavní město s tím bohužel nesouhlasilo. Naštěstí se naší radnici ale 
podařilo vyjednat kompromis, který byl poté předložen pražským zastupitelům.
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Není tomu tak dávno, kdy byl prostor pod Smetanovým nábřežím pouze neutěšenou 
plochou. To se však od loňského roku změnilo. Došlo k celkové revitalizaci a lidé se tu 
mohou občerstvit, posedět si a pobavit se. Odehrávají se zde také sousedská setkání 
a od května je v provozu nová letní část, kterou jako první rozezněli mladí muzikanti 
během koncertu školních hudebních talentů – Masakrózního hustce, Music Girls 
a Anny Bidlové. Na další setkání na čapadle 22. června s mladými školními muzikanty 
a navíc pěknou výstavou se můžete těšit už teď.

Sousedské setkání 
a hudba na čapadle Hollar

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

Každý rok s příchodem 
teplého počasí se v parku 
u Hlavního nádraží zvyšuje 
koncentrace osob využíva-
jících zdejší sociální služby. 
Letos je diskuze o stavu 
Vrchlického sadů ještě vý-
raznější, protože, jak jsme 
již v minulých číslech infor-
movali, lokalita přechází do 
správy Magistrátu hlavního 
města Prahy. Plánem vedení 
města je kompletní revita-
lizace těchto prostorů. Ta 
však vzbuzuje mezi obyvate-
li skepsi.

Vrchlického sady nesou dlouhá léta 
nechvalně známou přezdívku Sherwood. 
Se stavem lokality panuje všeobecná ne-
spokojenost. Nicméně roku 2017 začala 
MČ Praha 1 ve spolupráci s Centrem 
sociálních služeb Praha park postupně 
přeměňovat. V první řadě se zkoordinovaly 

služby určené sociálně slabým. Vyřešila se 
také z velké části tristní hygienická situace 
a zkvalitnil se úklid, do kterého se v sou-
časnosti zapojují právě i klienti zdejších 
nízkoprahových center pro sociálně slabé.

Další zlepšení situace by však 
přinesla až decentralizace zmíněných so-

ciálních služeb. „To by významně ulevilo 
lokalitě i přetíženým nízkoprahovým cen-
trům,“ dlouhodobě upozorňuje vedoucí 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
Prahy 1 Ladislav Varga. V tom spočívá 
zásadní problém. Magistrátní kroky poža-
dovanou decentralizaci příliš nereflektují. 
Radní Milena Johnová v tomto ohledu 
prosazuje vizi ukončování bezdomovectví 
a návrat sociálně slabých do běžného 
života, což je ovšem velice komplexní 
záležitost, která bude trvat dlouhá léta.

Plány na revitalizaci lokality, které 
magistrát vypracoval ve spolupráci s Insti-
tutem plánování a rozvoje, vnímají místní 
lidé skepticky. Vadí jim především to, že 
se zaměřují primárně na stavební úpravy, 
a nikoli na výše uvedené problémy. „Plá-
novaná revitalizace nereflektuje zájmy 
občanů. Z vizualizací a dalších materiálů 
vidíme, že regulace služeb pro sociálně 
slabé se zde prakticky neobjevuje,“ uvádí 
zástupkyně místních obyvatel Monika 
Martínková. Občané vidí problémy i v sa-
motných stavebních úpravách. „Všímáme 
si také toho, že v rámci přeměny lokality 
dojde k významnému snížení parkovacích 
míst, což je pro fyzické i právnické osoby 
v místě velký problém,“ dodává Martínko-
vá. Situaci ve Vrchlického sadech bude-
me stále monitorovat. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Vrchlického sady 
opět přitahují 
pozornost občanů

Pod názvem Nový Hlavák byl v červnu 
vypsán soutěžní dialog pro revitalizaci 
území kolem Hlavního nádraží, která se 
bude týkat Vrchlického sadů, odbavovací 
haly nádraží a výstavby nové tramvajové 
trati územím. Zapojit se můžete i vy – 
ať už v okolí Hlavního nádraží bydlíte, 

pracujete, nebo zde máte spolek. Během 
vycházky (14. 6. od 16:00 a 18:00) nebo 
pracovního setkání (16. 6. od 18:00) 
můžete sdělit své podněty a požadavky – 
co vám v oblasti v současné době chybí 
a co byste v rámci přestavby uvítali. Na 
stránkách www.novyhlavak.cz nalez-

nete od 2. června přehledné informace 
o projektu revitalizace a jednotlivých 
aktivitách, kterých se můžete zúčast-
nit. Kromě osobního setkání budete 
moci svůj názor vyjádřit také prostřed-
nictvím ankety, kterou na webových 
stránkách najdete od 24. června. 

Projekt nový Hlavák

Masakrózní hustec Anna Bidlová

Dobré místo pro všechny generace A ty výhledy...
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Ve spolupráci s odborem 
technické a majetkové 
správy se nám podařilo 
upravit dalších osm bytů, 
které vám nyní nabízíme. 

Jde o pokračování plnění mého cíle 
alespoň částečně eliminovat vylidňo-
vání našeho pražského centra. Několik 
stovek nových nájemců se tak už stalo 
za poslední tři roky mé snahy našimi 
novými sousedy. Bytový fond Prahy 1 
ale v této složité době slouží k řešení 
více problémů. Jedním z nich je do-
časná pomoc obětem války na Ukraji-
ně, další se již soustředí na pronájmy 
preferovaným profesím, které se podílí 

Osm bytů připravených 
pro nové nájemce

na pokrytí potřeb občanů naší městské 
části. Jde o profese z oblasti vzdělává-
ní, zdravotní péče a bezpečnosti a byty 
dispozičně do 2+1 o velikosti 50–70 m2. 

Bohužel má další ambice – napra-
vení křivd z minulosti, kdy byla někte-
rým z vás přislíbena privatizace vašich 

nájemních bytů – zatím není průchozí. 
Je totiž velmi obtížné, i přes mou konti-
nuální snahu, najít v rámci zastupitelstva 
konsenzus.

Z toho pro vás bohužel vyplývá, 
že není možné realizovat privatizaci za 
původních podmínek stanovených naší 
městskou částí cca před dvaceti lety. 
V rámci příprav nových podmínek investo-
vala dosud naše radnice nemalé finanční 
prostředky do právních stanovisek a od-
hadů a já dělám vše pro to, aby nebyly 
vynaloženy marně. 

S dotazy se můžete obracet na paní 
Petru Slukovou, tel. 221 097 691, e-mail: 
petra.slukova@praha1.cz 

Text: Jan Votoček, radní
Foto: Archiv MČ Praha 1

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?
Hybernská 28

byt č .  1

J indř i šská  8

Hybernská 28
byt č .  8

náprstkova 9

pštrossova 27

václavské 
náměst í  39

v  J i rcHář ícH  3

z latn ická  8

Milí čtenáři, 
opět jsme pro vás připravili pravidelnou fotosoutěž. 
Tentokrát náš fotograf vyfotil místo, které na první 
pohled nevypadá, že by se nacházelo v centru  
Prahy. Poznáte, o které jde? Stejnou fotografii má- 
me i na obálce tohoto vydání. Správné odpovědi  
můžete posílat do 20. 6. na redakce@praha1.cz. 
Výherce se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla: 
Na fotografii byl dům U Zlatého orla (U Koruny)  
na Malém náměstí 13. Výhercem se stal pan  
Pavel beneš. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, 
Vodičkova 18, na něj čeká knížka Lovci švábů, kterou 
napsal Matěj Dadák a vydalo nakladatelství Host. 

Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

mailto:redakce@praha1.cz
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Není žádným tajemstvím, paní  
ředitelko, že koncem školního roku  
odcházíte do důchodu.
Ano, je to tak, a moc se na to těším. 
Svou práci miluji, ale už mám také 
vnoučata a chci se teď věnovat jim. 

Vychovala jsem si 
skvělé nástupce, 
říká Pavlína Pánková, 
ředitelka MŠ Hellichova

Odbor školství a řídicí výbor Místního akčního plánu 
oceňují každý rok pedagogické pracovníky, kteří se 
v nadstandardní míře zasloužili o rozvoj školství a výchovu 
a vzdělání našich dětí. Letošní slavnost se konala 
v předvečer Mezinárodního dne učitelů. Po dvouleté 
covidové pauze pozval odbor školství všechny naše 
pedagogy ZŠ i MŠ do divadla ABC na komedii Zítra 
swing bude zníti všude, aby zde zároveň ocenil patnáct 
pedagogů. Jednou z oceněných byla paní Pavlína 
Pánková, dlouholetá ředitelka mateřské školy v Hellichově 
ulici.

Roman Mühl, 
ředitel školy v přírodě 
v janově nad Nisou

Konec školního roku je v naší příspěvkové 
organizaci velice vytížen, a to převážně 
školami, u nichž je zřizovatelem MČ 
Praha 1. Jsme rádi, že můžeme dětem 
poskytnout rozvolnění nabitého školního 
roku právě u nás. Zajišťujeme výlety 
v Jizerských horách nebo například 
besedu s paní Henichovou, která se 
vrátila ze severních států, kde se věnova-
la svému koníčku – závodům se psím 
spřežením (www.janahuskies.cz). 

O letních prázdninách máme pří-
spěvkovou organizaci obsazenou doplň-

Co chystají 
na léto naše školy 
v přírodě pro děti 
z Prahy 1 ?

kovou činností. Zahajujeme ubytování pro 
Středisko volného času Jednička s panem 
Mundilem, který má tuto akci na starosti. 
Jedná se o skupinu dětí se sportovním 
zaměřením. Celé léto jsme zaměřili na 
ubytování dětských skupin a Střediska 
volného času, ke kterým jsou přizpůsobe-
ny oba objekty a celkový provoz. 

Zápisy ukrajinských 
dětí do škol

ZŠ Vodičkova   15. června 
ZŠ nám. Curieových   28. června 
ZŠ Brána jazyků  27. června 
Malostranská ZŠ  14. června 
ZŠ J. Gutha-Jarkovského  29. června 

Mgr. kateřina Vršková, 
ředitelka školy v přírodě 
v česticích

Když se řekne letní prázdniny, všem 
se vybaví sluníčko, příroda, les, voda 
a hry venku. Toho všeho si přijedou 
v červenci užívat děti z MŠ Pštrossova 
a MŠ Národní. Tentokrát mají v plánu 
zjistit, „o čem si potok šeptá”. Potkají 
hastrmánka a vílu, kteří je pobytem 
budou provádět. Dozví se, kde se všude 
můžeme s vodou potkat, jaké různé po-
doby voda má, jak z pramínků vznikají 
veletoky a proč je tak pro nás všechny 
důležitá. Voda láká téměř všechny 
děti – dříve i dnes, a tak k nejoblíbe-
nějším činnostem tohoto programu 
vždy patří stavění hrází na potoce. 

Dále již tradičně organizujeme 
letní tábor pro děti z Prahy 1. V letošním 
roce budou putovat a poznávat tajemná 
místa šumavského předhůří. Stezkami 
a cestami je provede skřítek Čestík. 
Vydají se za rytířem Kocem do jeho tvrze 
na nedalekou Dobrš, potkají začarova-
nou Bílou paní a prožijí spoustu dobrod-
ružství s dalšími pohádkovými postava-
mi na tajuplných místech v okolí Čestic. 
Samozřejmě nesmí chybět tradiční sběr 
borůvek, ze kterého pan kuchař vykouz- 
lí vynikající koláč. Také už se na léto 
těšíte? 

Text: (red)
Foto: Archiv ŠVP Čestice

Mým osobním úkolem je soustředit 
se v dalším období na svoji rodinu.

Vychovala jste řadu dětí, nejen  
Malostraňáků. jak na to vzpomínáte?
Moc ráda vzpomínám na vše a je to 

úsměvné. Nastupovala jsem do této škol-
ky v roce 1997. Představte si ten velký ča-
sový úsek… Některé tehdejší děti k nám 
už vodí svoje vlastní a naše někdejší 
malá předškolačka je dnes mou kolegyní, 
paní učitelkou. Jsme taková velká rodina. 
Často potkávám u tramvaje „svoje“ děti, 
které mi vyprávějí, kde teď studují, jak 
se dál odvíjí jejich život. To je až dojemné.

Změnily se děti od té doby, kdy  
jste nastupovala? jejich chování,  
charaktery...
Děti jsou čím dál víc individuálními 
bytostmi a musí se k nim takto 
přistupovat. Ale jinak jsou stále stejné: 
hravé, zvědavé a hodně otevřené. 
Změnilo se spíš chování rodičů. Občas 
zaznamenávám, že rodiče si myslí, že 
školka se jim má přizpůsobovat. Tak to 
není. I mateřská škola je škola, má svůj 
řád a pravidla.

Výchova dětí je náročná disciplína.  
kde dobíjíte energii?
Když opustím školku, snažím se na ni 
nemyslet. Věnuji se pěstování květin, 
ráda jezdím na kole a miluji četbu. 

bude se vám po něčem stýskat? 
Máme nadstandardní vztahy v dlouho-
době stabilním kolektivu, takže určitě po 
něm. Vychovala jsem si skvělý personál 
a své nástupce. Mohu se spolehnout, že 
dál povedou školu výborně. Nikdy by mne 
nenapadlo, že zde budu pětadvacet let. 

Pak už nás paní ředitelka Pavlína  
Pánková vyprovází z mateřské školy 
hellichova pod kvetoucím Petřínem. 
Děkujeme vám za vše, paní ředitelko! 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Pavel Dvořák

Škola v přírodě 
v Česticích naše děti 
baví
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Mravnost nade vše. Vypůjčeným 
titulkem známé české komedie z roku 
1937 by se dal v kostce shrnout cíl 
neúnavných snah kriminalistů 6. OOK. 
Samozřejmě s vysokou mírou nadhle-
du, protože na mravnostních trestných 
činech ve skutečnosti nic veselého 
není. Naopak. „Jedná se o veškeré 
trestné činy namířené proti svobod-
nému rozhodování člověka v oblasti 
pohlavního života. Jde tedy o velice 
závažné delikty, jako jsou znásilnění, 
sexuální nátlak, pohlavní zneužívání, 
kuplířství a tak dále. Mimoto se v zá-
važnějších případech dále specializu-
jeme na mladistvé osoby, tedy ve věku 
patnácti až osmnácti let, ať už jsou 
v postavení oběti, svědka nebo pacha-
tele trestné činnosti,“ vysvětlil Michal 
Németh, komisař 6. OOK Odboru 
obecné kriminality Obvodního 
ředitelství policie Prahy 1. 

Pokud jsou mladiství v postave-
ní pachatele, jsou uvedené věkové 
hranice stanoveny bez ohledu na 
druh spáchané trestné činnosti. 
Tedy v případě, že je trestný čin 
spáchán mladistvou osobou, pracují 
na něm kriminalisté 6. OOK bez 
ohledu na to, o jaký trestný čin se 
jedná. V méně závažných případech 
spolupracují s místními odděleními 
Policie ČR. 

„Je asi jasné, že činnost našich 
kriminalistů je s ohledem na její náplň 
velice náročná, především pak násled-
ná práce s oběťmi trestné činnosti. 
V této souvislosti musím vyzdvihnout 

vysokou profesionalitu kriminalistů 
našeho oddělení, kteří jsou připra-
veni kdykoli pomoci obětem trest-
ných činů, maximálně jim vyjít vstříc 
a poskytnout co nejvyšší možnou péči. 
Nezbytné výslechy probíhají ve spe-
ciální místnosti poskytující soukromí 
a s veškerou zajištěnou asistencí,“ 
podotkl Michal Németh.

Šesté policejní oddělení 
hlídá mravnost

ČERVEN 2022  bEZPEčNOsT

Bezpečnosti noční Prahy 1 nepři-
dává vysoká koncentrace klubů a dis-
koték. Hlavně v létě se tu soustřeďují ve 
velké míře mladí, spoře odění lidé, kteří 
sem přišli za zábavou, většinou za vy-
datného konzumování alkoholu. „Takové 
veselí bývá bohužel jednou za čas za-
končeno sexuálními ataky. Za rok 2021 
nám bylo nahlášeno 66 takových činů. 
Kolik jich ale bylo spácháno doopravdy, 
můžeme jen spekulovat. Mravnostní 
trestná činnost je totiž podle kriminalis-
tických statistik jednou z nejskrytějších. 
Oběti nahlásí jen nepatrné množství 
činů se sexuálním motivem,“ upozornil 
komisař a dodal: „Nezbývá tedy než 
touto cestou požádat veřejnost a pře-
devším mladé lidi o obezřetnost, když 
v noci vyrazí za zábavou a pohybují se 
mezi cizími lidmi nebo v osamocených 
uličkách.“ 

Text: Milan Hulínský
Ilustrační foto: pixabay.com

Praha 1 je městskou částí s bohatým nočním životem. 
Prostředí diskoték, barů a nočního pouličního života je 
podhoubím pro mravnostní trestné činy. Právě na ně se 
soustředí pracovníci 6. oddělení obecné kriminality  
(6. OOK) Obvodního ředitelství policie Prahy 1.  
Oddělení vzniklo v roce 2004 v rámci reorganizace 
pražského policejního ředitelství. Práce kriminalistů 
je náročná, a to především delikátností styku s oběťmi 
sexuálního násilí. 

Koncert Orchestre Démos Europe se uskutečnil v koncert-
ní síni Palais de la Musique et des Congrès ve Štrasbur-
ku. Předcházelo mu vystoupení komorního smyčcového 
orchestru, do kterého byl vybrán i třináctiletý Max. Zahrát 
v jeden den náročný program orchestru a Ódu pro radost 
v úpravě pro komorní smyčcový orchestr není jednoduché 
ani pro profesionální muzikanty, ale Max obstál na výbor-
nou. „Pravděpodobně největším zážitkem bylo vystoupe-
ní v Evropském parlamentu. Max usedl na pozici prvního 
violoncellisty komorního orchestru. Své práce se zhostil 
s přístupem profesionála a podal výborný výkon. Začít hrát 
sólo ve chvíli ticha, kdy vás sledují stovky lidí sále, včetně 
předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen a fran-
couzského prezidenta Emmanuela Macrona, opravdu není 
jednoduché,“ popsala Maxova lektorka Kristýna Juřenová.

Tím však náročné pondělí neskončilo. Následovala dlou-
há generální zkouška a večerní koncert, který byl slavnostním 
vyvrcholením Dne Evropy. 

NF Harmonie byl vyzván k účasti na vystoupení ODE již na 
akci v únoru spolu s ostatními hudebně-vzdělávacími, sociálně 
zaměřenými programy. NF Harmonie již dvanáct let umožňuje 
hudební vzdělání zdarma všem dětem bez rozdílu. Po vzoru 
projektu El Sistema jsou děti od samého počátku členy or-
chestru. NF Harmonie je také zakládajícím členem organizace 

AUSSIE &
KIWI FILM
SUMMER 22
KINO LUCERNA
14. – 20. ČERVNA 2022

www.aussieakiwi.cz
@aussiekiwifilmfest

Mladý violoncellista 
z nadačního fondu 
Harmonie hrál 
v evropském parlamentu
Ze Štrasburku do Prahy se vrátila speciální 
dvoučlenná delegace: třináctiletý violonce-
llista Max a jeho lektorka Kristýna, kteří za-
stupovali Českou republiku na slavnostech 
Dne Evropy 9. května. V rámci francouzské-
ho předsednictví v Radě EU zorganizovala 
Pařížská filharmonie společně s orchestrem 
Demos (vzdělávací program Pařížské filhar-
monie, který umožňuje sociálně slabším 
dětem naučit se hrát na hudební nástroj) 
společné vystoupení dětí ze všech sedma-
dvaceti členských států.

škOlsTVí  PRAHA 1

Sistema Europe. Všech čtrnáct členských organizací Sistema 
Europe bylo pozváno do Paříže, respektive Štrasburku na výji-
mečný koncert dětí Evropy. 

Text: Dagmar Němečková, Nadační fond Harmonie
Foto: Archiv Nadačního fondu Harmonie

Violoncellista Max Lasek zahrál v Evropském parlamentu
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Praha 1 loni opravila 
celou řadu významných 
objektů
Městská část Praha 1 letos sbírá ocenění! Kromě celorepublikového vítězství v soutěži 
Památka roku vyhrála také krajské kolo v soutěži Historické město roku 2021, kterou 
každoročně společně vyhlašují Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, 
ministerstvo kultury a ministerstvo pro místní rozvoj. Toto ocenění získala za revitalizaci 
celé řady veřejných prostorů a zahájení i dokončení obnovy několika památkově  
chráněných objektů. Pojďme si je představit. O dalších si přečtete v letním dvojčísle.

Kostel Všech svatých je součástí areálu 
národní kulturní památky Pražský hrad. 
Interiér kostela již vyžadoval opravy. 
V rámci první etapy byl v roce 2020 
restaurován presbytář. V loňském roce se 
práce přesunuly do prostor kostelní lodě 
a transeptu. Péče obnovy se tak dosta-
lo klenbám i stěnám. Na klenbě lodi se 
zachovaly fragmenty vavřínových věnců 
ze dvou znaků francouzské královny 
Alžběty Habsburské, která kostel nechala 
po požáru v roce 1541 opravit. Na zákla-
dě souhlasu zástupce památkové péče 
Kanceláře prezidenta republiky byly frag-
menty vavřínových věnců restaurovány.

         
Palác žofín

Celkové finanční náklady: 554 tis. Kč 

V místech dnešního paláce stávaly kdysi 
lázně s hostincem, které byly později 
přestavěny na rodinný dům. Ve třicá-
tých letech devatenáctého století kou-
pil tehdy ještě Barvířský ostrov mlynář 
Václav Antonín Novotný a nechal objekt 
přebudovat v reprezentativní patrovou 
klasicistní budovu s restaurací a velkým 
sálem. Ostrov i budova na něm dosta-
ly jméno podle matky císaře Františka 
Josefa I. Žofie. Postupně Žofín rostl 
a měnil podobu, až se z něj v průběhu let 
stalo významné kulturní a společenské 
centrum, kudy kráčely dějiny. Žofín hostil 
mnohé hybatele kultury i politiky od An-
tonína Dvořáka a Bedřicha Smetany přes 
Berlioze, Liszta, Čajkovského po Jana 

Kubelíka, Boženu Němcovou, Františka 
Palackého a mnohé další představitele 
národního obrození. V roce 1884 ostrov 
i s palácem zakoupila obec a přebudovala 
jej do dnešní neorenesanční podoby.

V majestátní budově na Slovanském 
ostrově, která dodnes slouží jako kulturní 
dům a společenské či kongresové cent-
rum, byly v roce 2021 opraveny a repaso-
vány dveře a okna severní fasády. 

Michnův letohrádek

Celkové finanční náklady: 674 tis. Kč 

Na tzv. Rybářském domečku byly 
opraveny střecha, okna a fasáda. 

Mateřská škola Národní, 
budova řásnovka 2

Celkové finanční náklady: cca 44,5 mil. Kč 
Investiční dotace: 23 mil. Kč  
od Hlavního města Prahy

Celkovou rekonstrukcí prošla školka 
v poetické klidné uličce Starého Města 
Řásnovka nedaleko Haštalského náměs-
tí, zároveň se rozšířila její kapacita. Ve 

vestibulu školy jsou nové šatní skříňky 
a botníky pro děti, nové herní interiéro-
vé prvky, posezení pro rodiče i dřevěné 
plastiky. Třídy jsou zařízeny barevným 
dětským nábytkem, pianiny a množstvím 
hraček s přihlédnutím k věkové skupině 
dětí od dvou do tří let. V zahradě bu-
dou nainstalovány nové herní prvky. 

liliová ulice

Celkové finanční náklady: 7,727 mil. Kč

Naposledy prošla opravami v letech 2011–
12 severní část této malebné křivolaké ulič-
ky Starého Města. V loňském roce pokračo-
valy stavební úpravy rekonstrukcí vozovky 
a chodníků v jižní části Liliové, a to od ulice 
Anenská po Betlémské náměstí. Zklidnění 
dopravy nyní zajišťuje zvýšená plocha s ná-
jezdovými rampami. Východní chodník je 
od této plochy oddělen litinovými sloupky. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Vasil Stanko, Jindřiška Jakešová

Rekonstrukce objektu 
Truhlářská 8 na středisko 
volného času jednička

Celkové finanční náklady: 129,172 mil. Kč 
Investiční dotace: 10 mil. Kč 
od Hlavního města Prahy
Příspěvek z Programu regenerace MK ČR: 
1,745 mil. Kč (na krov, střechu, 
restaurování maleb) 
Dar Českobratrské církve evangelické: 
0, 2 mil. Kč

Stávající objekt vznikl sloučením a po-
stupnými úpravami dvou starších gotic-
kých domů, z nichž jsou zachovány sklepy 

i podstatné části přízemí. Po náročné 
rekonstrukci je novou náplní objektu 
Středisko volného času Jednička pro děti 
a mládež, ale ve večerních hodinách i pro 
dospělé. Klenuté gotické sklepy v podze-
mí slouží pro pořádání výstav, promítání, 
divadla i komorní koncerty. V přízemí se 
nachází prostory pro výuku a příjemná 
kavárna. V prvním patře, v místě původ-
ní modlitebny, je zřízen víceúčelový sál. 
Podkroví je ponecháno jako volný prostor 
s variabilním využitím. Kapacita objektu je 
asi sto návštěvníků. V rámci rekonstrukce 
byl zajištěn bezbariérový přístup do všech 
podlaží a upraven dvůr, kde přibyla zeleň, 
lezecká stěna a letní posezení v kavárně.  

Během restaurátorských průzkumů 
byly kromě malířské výzdoby bývalé 
modlitebny v prvním patře nalezeny 
barokní výmalby i v dalších místnostech 
a dva barokní obrazy na uliční fasádě 
domu. V přízemí restaurátoři objevi-
li původní černou kuchyň a přilehlý 
kamenný portál i renesanční dřevě-
ný trámový strop ve vstupu objektu. 
Rekonstrukce budovy zabodovala také 
v soutěži Památka roku 2021, ve které 
získala celorepublikové prvenství!   

kostel Všech svatých 
na Pražském hradě

Celkové finanční náklady: 3,061 mil. Kč 
Příspěvek z Programu regenerace MK ČR: 
2,255 mil. Kč

Palác Žofín
Kostel Všech svatých
na Pražském hradě

Středisko volného času Jednička

Kostel Všech svatých
na Pražském hradě
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jak na to?

Do olejových popelnic můžete třídit 
všechny kuchyňské oleje a tuky – z kon-
zerv, marinád, salátových zálivek, naklá-
dané zeleniny či sýrů a samozřejmě ze 
smažení. Stejně tak sem patří také máslo, 
sádlo nebo výpek z masa. To vše ještě 
může dobře posloužit. Použité oleje a tuky 
stačí doma slít do jakékoli PET lahve. 
Plnou a dobře uzavřenou ji pak odneste 
do označeného kontejneru na třídění 
oleje. A co se stane s vytříděným olejem 
dál? Vyčištěný a recyklovaný se opět 
stává hodnotnou surovinou, například pro 
výrobu biopaliv pro letadla. Díky tomu, 
že olej recyklujeme, snižuje se potřeba 
pěstovat olejniny pro průmyslové účely 
– jeden olej je zkrátka použit dvakrát. 

jaké kuchyňské oleje a tuky třídit?

Otázka co patří do popelnic na třídění 
oleje se zdá být jednoduchá. Přece olej 
ze smažení a fritování – a to my doma 

skoro neděláme, takže nás se třídění 
oleje vlastně netýká… Omyl! Většina 
použitého odpadního oleje v domácnosti 
totiž nepochází z fritování. Takže kde olej 
vhodný k vytřídění v kuchyni hledat? 

Jasným adeptem na třídění je olej 
z rybích konzerv. Sardinky, sledě, makrely, 
tuňák a všechny další rybky v konzervě 
v oleji přímo plavou. Do těstovin, salátu 
nebo do pomazánky je ovšem mnohem 
lepší použít čerstvý, kvalitní olej, a ten 
z konzervy vyhodit. Samozřejmě do správ-
né popelnice – do olejové.

Stejně nápadné je množství oleje 
použitého u nakládaného hermelínu či 
jiných sýrů s bylinkami, česnekem nebo 
chilli. Pokud nejste zvyklí použít zbylý 
bylinkový olej třeba pod maso – šup s ním 

do PET lahve a pak do olejové popelnice. 
Vytřít jej stěrkou můžete nejen ze skleni-
ce, ale také z talířů. 

Nakládání do oleje je vůbec oblíbený 
způsob konzervace, ať už jde o nakládaná 
sušená rajčata, houby, česnek, papriky, 
chilli, olivy a jakoukoli další zeleninu. Ze 
všech naložených pochutin vám přitom 
zbude spousta oleje vhodná ke slití do 
vaší sběrné PET lahve. A nevadí přitom 
ani drobné kousky zeleniny, které v oleji 
zůstávají. Každá kapka se počítá.

 Také salátové zálivky jsou nejčastěji 
na olejové bázi, ať už používáte olivový, 
slunečnicový, řepkový nebo třeba oře-
chový či avokádový olej. Takže když vám 
v míse či talíři něco zálivky zbude, přilijte 
ji do PETky také. Pokud obsahuje trochu 
šťávy ze zeleniny, nevadí. Lepší troška 

Šéf firmy Jiří Nettl se v Praze 1 na- 
rodil, stále zde žije a opravy a revize 
provádí už padesát let.

„Naši technici se téměř nemění 
a provedou tisíce oprav ročně. Znají 
stav domů, domácností a naši zákaz-
níci znají jejich mobilní čísla,“ říká pan 
Nettl. Provozovna sídlila v ulici Bílkova 
v domě s majitelem. I přes dobré vzta-
hy měl majitel s nebytovým prostorem 
jinou představu, a tak v roce 2015 ne-
došlo k dohodě v pokračování nájmu. 
Plynaři se s prosbou o volný nebytový 
prostor obrátili na radnici Prahy 1. V té 
době byl opakovaně v nabídce neby-
tový prostor v Petrské ulici 24, na rohu 
s Těšnovem. Byl bez zájemce, protože 
se nachází mimo turistickou trasu. Pro 
plynaře, kteří slouží místním občanům, 
byl ideální, navíc s možností parkování. 
Hustě zabydlená oblast přímo u tram-
vajové zastávky Těšnov! Firma se 
přihlásila k záměru obce zachovat ob-
čanskou vybavenost a všichni členové 
komise pro obchod a služby ji jedno-

hlasně doporučili. Už jenom proto, že 
podobnou firmu v Praze 1 nemáme.
Firma A-Z Plyn zajišťuje prostřednic-
tvím smluvních partnerů další a pro 
domácnost nezbytné služby:
Kominické práce – František Poláček
Instalatérské práce – Zdeněk Kašpárek
Revize elektřiny – Oldřich Grosman.
„Zachování základní občanské 
vybavenosti pro nás bylo prioritou. 
V tomto případě byla volba jasná, 
protože většina domácností má 
zavedený plyn. Opravna tohoto 
druhu je v naší městské části jediná 
a má dlouholetou tradici. U místních 
se její technici těší velké důvěře. 
To pro nás bylo jasné a rozhodu-
jící,“ řekl dlouholetý člen komise 
a nyní její předseda Karel Ulm.

Není úplně běžné, aby firma de-
sítky let odváděla práci ke spokoje-
nosti svých zákazníků. Děkujeme! 

Text a foto: 
Dagmar Koníčková

Firma a-Z PLYn a její historie

vody ve vytříděném oleji než kapka oleje 
v odpadní vodě.

Je na vás té zeleniny už příliš? Pojď-
me na maso! Třeba takový výpek z kachny 
nebo žeber, který vám zůstane na dně pe-
káče a který obsahuje až padesát procent 
tuku. Když jej slijete a stěrkou setřete 
do PET lahve, budou vám vaše myčka 
i potrubí pod dřezem vděčné. K recyklaci 
se hodí také tukový škraloup ze silného 
masového vývaru. Vytřídit nezapomeňte 
ani zbylou marinádu z grilování, klidně 
i se zbytky koření.

Vidíte, kolik oleje už jsme doma na-
šli? A to jsme ještě nezačali se smažením. 
I zbylý olej po smažení a fritování řízků, 
ryb, sýrů, hranolek, langošů, křidýlek, 
špalíčků nebo koblih sem samozřejmě 
patří a je jedno, jestli smažíte radši na 
oleji, másle nebo sádle. Jen nezapomeň-
te nechat tuk vždy vychladnout, abyste 
se při manipulaci s ním nepopálili nebo 
neroztavili plastovou lahev. 

Pokrmy a pochutiny, ve kterých 
najdete jedlý olej a tuk vhodný k recyk-
laci, má zkrátka doma každý z nás. Třídit 
se navíc dají i pevné živočišné tuky, jako 

je máslo nebo sádlo. Pokud byste měli 
problém je do PET lahve dostat s pomocí 
stěrky, stačí je nechat chvíli roztát v pánvi. 
Těšit vás při tom všem mohou nejen čisté 
filtry v myčce a nezanesené odpadní 
trubky, ale i pocit, že dáváte oleji šanci být 
ještě jednou užitečný a že tím vším berete 
ohled na naši společnou planetu. 

PS: Nezapomeňte, že do olejových popel-
nic patří pouze jedlý odpadní olej a tuk. 
Nejsou určeny pro motorové, hydraulické, 
technické ani žádné jiné průmyslové oleje 
a maziva.

 

kam s oleji v Praze 1?

Jedlé tuky a oleje můžete třídit díky 
kontejnerům umístěným u venkovních 
stanovišť. Od loňského září začala MČ 
Praha 1 ověřovat využitelnost těchto ná-

dob v ulicích říční a Voršilská. A protože 
se třídění osvědčilo, rozhodla se Praha 1 
rozšířit během května lokality, kde kon-
tejnery najdete:  Malostranské náměstí, 
Pohořelec, ulice bolzanova a Revoluční.

Přesvědčte se, jak je to snadné, 
a připojte se taky! Nelijte tedy použitý olej 
do odpadu. Vlijte ho do PET lahve, ideál-
ně ji naplňte celou a pečlivě uzavřete. 
Naplněnou lahev vhoďte do označeného 
černého kontejneru s růžovým víkem. 
Lahve s olejem je možné odložit také ve 
sběrných dvorech. Vytříděný olej prosíme 
nelijte do skleněných lahví. Skleněná 
lahev se může při vhození do popelnice 
nebo při další manipulaci rozbít. Olej 
pak vyteče a ušpiní vše okolo, navíc se 
pracovníci, kteří manipulují s obsahem, 
mohou poranit o střepy. 

Více informací lze získat na od- 
dělení životního prostředí, které je sou- 
částí odboru péče o veřejný prostor, na 
www.tridimolej.cz a www.facebook.com/
tridimolej.cz. 

Text: OŽP MČ Praha 1
Ilustrační foto: Archiv 

Kontejnery 
na třídění kuchyňských 
olejů i v Praze 1
Víte, že prakticky všechny potravinářské oleje a tuky používané 
v domácnosti lze recyklovat? Stačí je slít do obyčejné PET lahve a odnést 
do některé z označených olejových popelnic. Je to snadné a navíc užitečné. 
Pomáháte tak nejen předcházet ucpání odpadního potrubí, ale zároveň 
šetříte přírodní zdroje a podílíte se na snižování emisí CO2.

Opraváři plynových spotřebičů pracovali společně dvacet let v tehdejší Kovoslužbě 
a v roce 1992 založili firmu A-Z Plyn. Sídlo v té době našli v Bílkově ulici na Starém Městě. 

Zleva: Spolumajitelé firmy A-Z Plyn  
Jiří Prokop, Jiří Nettl a instalatér  
Zdeněk Kašpárek

https://www.tridimolej.cz/
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ODs

lepší doprava a rady odvedle

Nová dopravní opatření na Novém Městě 
vyvolala velké debaty, články v médiích 
a spory na sociálních sítích. Terčem byla 
ODS na Praze 1. Jako obvykle se jich účast-
nili zejména lidé, kteří (na rozdíl od nás) na 
Jedničce nežijí. Je to částečně logické – 
nejkrásnější část města, historické centrum, 
berou za své i ti, kdo jinak žijí někde úplně 
jinde. Problém je, že přitom zapomínají na 
jednoduchý fakt: že v tom centru žijí lidé, 
chtějí mít a používat auto. Ne každý si vysta-
čí s kolem nebo koloběžkou.

Debata o kruhovém objezdu u Obecní-
ho domu tak jednoduše rozdělila lidi na dvě 
skupiny: jedni chtějí mít velkou pěší zónu 
od Jungmanna až po Palladium a auta by 
prostě nikam nepustili. Ti druzí – včetně 
nás – chápou realitu. Na Starém Městě 
žijí lidé, jsou tu obchody a další zařízení, 
které je nutné dopravně obsloužit. Cílem 
všech opatření včetně tolik diskutovaného 
„kruháku“ je tuto obsluhu zajistit a udělat to 
co nejšetrnější formou vůči lidem z okolních 
ulic. 

Opatření, která ODS prosadila, zkracují 
odjezd z Petrské čtvrti, vytvářejí pěší zónu 
před Masarykovým nádražím, ulevují tram-
vajovému provozu v Jindřišské a zkracují pří-
jezd před Prašnou bránu. Neotevíráme nový 
vjezd autům do Starého města, jen zkracuje-
me slepou cestu k Obecnímu domu. A jako 
bonus bylo zrušeno ilegální parkoviště před 
budovou ČNB. Právě proto si za těmito kroky 
stojíme. Víme, že má pomoci dopravě na 
Jedničce a utlumit provoz tam, kde nemá co 
dělat. 

Pokud jde o vzhled města, prosadili 
jsme minimální možné rušivé prvky. Přesto 
nejvíc kritizují ti, kdo Prahu 1 a zbytek 
města zohyzdili zelenými balisety a barev-
ným malováním po silnici. Je proto potřeba 
občany Prahy 1 uklidnit – pracujeme na 
trvalém řešení, které dá prostoru důstojný 
vzhled i novou zeleň. Až bude mít Praha 
na podzim lepší vedení, společně to s nimi 
i uděláme.

Antonín Berdych

Piráti

Sousedé a sousedky,
události uplynulých měsíců nám umožnily 
zažít okolí našich domovů v neobvyklých 
situacích. Ticho, které nás díky lockdownu 
obklopilo, bylo přerušováno zpěvem ptáků, 
občasným klapáním bot po dlažebních 
kostkách či tichými hlasy kolemjdoucích. 
Liduprázdné uličky a náměstí v okolí hradu 
nabízely až magické výhledy. Na vlastní kůži 
jsem pocítila sílu srdce Evropy, která k nám 
přitahuje takové množství turistů. Není 
náhodou, že si naši předci vybrali právě toto 
místo.

V posledních týdnech a dnech se 
naše městská část střemhlav vrací do 
již dříve zaběhlých kolejí se všemi svými 
specifiky. Ulice a náměstí se zaplňují lidmi 
i hlukem, jak je ve světových metropo-
lích obvyklé. Každodenní shon přestává 
rozlišovat den a noc, potřeby rezidentů, 
živnostníků, turistů a nově i prchajících 
před válkou na Ukrajině se v mnohém liší. 
Každý by si zasloužil individuální přístup, 
i Praha 1 v rámci Česka. Ideální svět je 
ovšem pouze v některých románech, 
proto je důležitá komunikace a hledání 
společného.

My, Piráti, jsme spolu s některými 
z vás osobně roznášeli do schránek veli-
konoční přání. Chceme se k vám přiblížit 
a to není vůbec snadné. Klíče od vchodů 
jsme neměli. Na některých domech chy-
běly bzučáky, museli jste za námi dolů. 
Jiné vchody nebo zvonky jsme ani ne-
mohli najít. Pokaždé jsme ovšem narazili 
na vstřícné a ochotné sousedy a soused-
ky, kteří nám poradili a prohodili s námi 
pár slov. Poznali jsme krásná zákoutí 
Prahy 1 i ta, která mají velký potenciál 
se krásnými stát. Sounáležitost nám po-
mohla rozpustit občasný pocit trapnosti 
z našeho konání. Jsme přesvěd- 
čeni, že komunitní život na Praze 1 je 
touhou spousty z nás, chceme být jeho 
součástí a spoluvytvářet místo, ve  
kterém žijeme.

Těšíme se na vaše podněty.

Piráti Praha 1, Ing. Ivana Antalová,
ivana.antalova@pirati.cz

My, co tady žijeme

Tak se nám to začíná, nejen přibližovat, ale 
také vybarvovat. Máme na mysli komunální 
volby, které letos proběhnou už ve dnech  
23. a 24. září. S termínem je to jednoduché, 
čas nezastavíš. Zato s tím vybarvováním se 
to má zajímavě. Stačí si připomenout disku-
zi na posledním jednání zastupitelstva nad 
prodejem jednoho dvora vlastníkům bytů 
v přilehlém domě, tedy jak se odborně říká 
prodej ve prospěch společenství vlastníků. 
Na jedné straně současné vedení radnice 
si je vědomo, že dvory byly a jsou nedílnou 
součástí domů a jejich oddělení se stalo 
díky dnes již přežité argumentace z konce 
devadesátých let. Navíc cena popisovaného 
prodeje byla stanovena podle všech součas-
ných zákonných pravidel. Takže z pohledu 
vedení radnice splnit přání občanů Prahy 1 
v daném domě nebyl žádný problém. To by 
ale u projednání nesměli být představitelé 
dnes už jednoznačně levicového uskupení 
Praha 1 Sobě. Kdo si myslí, že v komunální 
politice nemá politická ideologie místo, po 
sledování rozpravy o prodeji dvora ve Vítěz-
né ulici musel změnit svůj názor na místní 
politiku. Doslova nekonečná diskuze nad 
otázkou, proč si Společenství vlastníků chce 
dvůr odkoupit, nebrala konce. Prostě vlastní-
ci chtějí rozhodovat a především se starat 
o dvůr, kde se mohou scházet, který si chtějí 
podle svého udržovat jako součást svého 
domu. To představitelé Prahy 1 Sobě, jako 
zdůvodnění zásadně odmítali. Ve dvacátém 
století jsme to zažili mnohokrát. Získat ve-
řejnou moc a pak skrze ní rozhodovat o živo-
tě druhých. V našem případě, jak bude vypa-
dat dvůr v jednom domě v Praze 1. Existuje 
jedna poučka, jak na populisty. S populisty 
se vypořádáte na konkrétních příkladech. 
Takových jako je například logické scelení 
vlastnictví dvora s  vlastnictvím přilehlého 
domu. Ještě malá poznámka. Prodej prošel 
díky zastupitelům tvořícím současné vedení 
radnice. Jediný zástupce strany Pirátů, který 
se jednání zastupitelstva Prahy 1 účastnil, 
jen seděl a pro prodej nehlasoval. Ale jinak 
všem slibuje na všechny strany „poklad 
kapitána Flinta“.

MCTŽ

TOP 09

Pro trdlo místo v centru je, 
ale pro toalety nikoli?

 
Jak na vlastní kůži zkusil asi každý, Prahu 1 
trápí nedostupnost veřejných toalet.

 V posledních dnech se k tomuto téma-
tu doslova roztrhl pytel s návrhy možných 
řešení. A přitom je řešení nasnadě. 

 Co se vám dnes vybaví, když se řekne 
veřejné toalety ve spojení s centrem Prahy? 
Nic, protože téměř nejsou? Budky reklamní 
společnosti, které slouží především jako 
nosič reklamy? Mobilní nevzhledné a pách-
noucí toitoiky postavené v souvislosti s růz-
nými událostmi?

 My to změníme. U nás v Praze 1 
chceme zřídit mnoho nových a kvalitních 
veřejných toalet. Ulevíme tak znečištěným 
ulicím, kde nutnou lidskou potřebu občas 
vykonává kdekdo.

 Moderní město musí mít tuto základní 
vybavenost vyřešenou. A to včetně kriticky 
chybějících toalet pro vozíčkáře.

Dáme Praze 1 veřejné toalety, které 
budou zdarma a nonstop, ale budou také la-
hodit oku. Na jejich realizaci hodláme vypsat 
architektonickou soutěž.

 A nerudovská otázka – kam s ním? 
Veřejný prostor Prahy 1 okupují nevzhled-
né stánky, třeba s trdlem nebo pražskou 
šunkou. Tyto stánky zrušíme a nahradíme 
je kvalitními, kultivovanými a moderními  
veřejnými toaletami.

 Říkáte si, že to nemůže fungo-
vat? Může a bude. Inspirovali jsme se v za-
hraničí, kde v celé řadě metropolí funkční 
systém veřejných toalet mají.

 Proč bychom to tedy nemohli mít 
v historickém centru Prahy?

 
Giancarlo Lamberti, 
předseda TOP 09 Praha 1

hnutí aNO

Pilotní projekt corrency 
míří do druhé poloviny

Před měsícem spustila Praha 1 tento pro-
jekt na podporu lokální ekonomiky, živnost-
níků a místních občanů. 

Dnes už máme první průběžné vý-
sledky, které nám ukazují na prospěšnost 
této formy pomoci. Díky více než tisícovce 
občanů, kteří se do pilotního projektu zapo-
jili, vidíme, kam především směřuje jejich 
zájem. Kompletní vyhodnocení přineseme 
po jeho skončení během července.

Poté bychom tento nástroj pomoci rádi 
využili a zaměřili tam, kde se, vzhledem ke 
složité době, ocitne i značná část střední tří-
dy. Můžeme tím pomoci rodinám s volnoča-
sovými aktivitami dětí, seniorům k zajištění 
základních životních potřeb, kultuře někde 
doslova k jejímu přežití.

Budeme rádi za názory, připomínky 
a zpětnou vazbu od občanů.

Pomáhat potřebným je zvláště v této 
době téměř povinností.

Ing. Karel Grabein Procházka

Zelená pro jedničku

Velká půdní loupež ii?

Starosta a vedení městské části na poslední 
schůzi zastupitelstva navrhli darovat  
29 milionů korun miliardáři Tykačovi, 
respektive členům jeho rodiny. A to v rámci 
soudního smíru ve velmi zvláštním případě.

V letech 2006–2010 prodala městská 
část firmě MELTEX, s. r. o. celkem 38 půd-
ních jednotek v různých domech na Praze 1 
za celkem 301 milionů korun. Následně 
dotyčná firma ve 29 půdních jednotkách 
reklamovala vady za 136 milionů korun, na 
které nebyla údajně předem upozorněna. Při 
reklamacích se jednalo vesměs o záležitosti 
jako napadené střešní trámy, špatně posta-
vený hromosvod, špatně umístěný vstup na 
střechu a podobně. Ve všech jednotkách 
jsou reklamované vady dosti podobné a tak 
existuje pochybnost, zda za ně skutečně má 
ručit městská část či zda nejsou dokonce 
fiktivní. Po jednáních byla výše reklamace 
snížena na 29 milionů právě kvůli nesmysl-
nosti některých nároků.

V podobném případě ve sporu s firmou 
ARTA, spol. s r. o., kde je jednatelkou rovněž 
paní Olga Chabr Grillová, zaplatila městská 
část v roce 2016 za starosty Lomeckého 
v rámci mediační dohody celkem 48 milionů 
korun.

Materiál, který předložil radní Votoček 
(TOP 09), byl nekvalitní, neobsahoval původní 
smlouvy, podrobnou historii případu ani sou-
visející minulá rozhodnutí městské části a ani 
znalecké posudky. Ve firmě MELTEX je jedna-
telkou paní Olga Chabr Grillová, která je dcerou 
paní Ivany Tykač a dnes i manželkou vrcholné-
ho pražského politika Jana Chabra (TOP 09), 
dnes radního na hlavním městě Praha.

Někdo by mohl říct, že je to vlastně 
úspěch, pokud se ve smíru zaplatí jen  
29 milionů místo původních 136 milionů. 
Ale co když nároky MELTEXu stojí úplně na 
vodě a soud je v budoucnu smete? Podle 
advokáta, který zastupuje městskou část, 
nelze výsledek předvídat. 

Celá věc má tedy pachuť velmi podivné 
záležitosti a nebo alespoň hodně odfláknuté 
práce při rozhodování o veřejných penězích. 

Nakonec bylo po opakovaných poža-
davcích opozice jednání o věci přerušeno 
s tím, že informace mají být doplněny. Tak 
uvidíme příště.

Zelená pro Jedničku

Praha 1 sobě

je v centru pořád málo hotelů?

V uplynulých měsících rozhodovala Praha 1 
i magistrát o tom, zda v centru Prahy vznik-
nou dva nové hotely. Jak to dopadlo?

Pětihvězdičkový hotel se 195 pokoji, 
423 lůžky a 32 podzemními parkovacími 
stáními byl dlouhodobě plánován na rohu 
ulic Opatovická a Černá na Novém Městě, 
někdejší Vilímkovo nakladatelství. Dlouho-
dobé jsou i obavy, aby během stavby hotelu 
nezanikl oblíbený průchod mezi Opatovic-
kou a Spálenou. Bylo tedy logické, že za 
starostování Pavla Čižinského z Prahy 1 
Sobě v roce 2019 podala Praha 1 v rámci 
územního řízení námitky. Jedna z námitek 
chtěla hotel povolit teprve, až bude s de-
veloperem uzavřena smlouva o zachování 
průchodu. Jenže pak přišlo nové vedení rad-
nice. Námitky podané starostou Čižinským 
sice nestáhlo, dokonce na zastupitelstvu ve-
řejně slibovalo, že na námitkách bude trvat. 
Když ale stavební úřad letos všechny naše 
námitky zamítl, odvolání nepodalo. Prý jim 
developer slíbil, že průchod zachová. A nový 
hotel jim nevadí. Že developera zastupoval 
blízký kolega současného starosty Prahy 1 
Petra Hejmy (STAN, dříve ODS), pan Václav 
Havrlant, je zajisté jen náhoda.

500 metrů odtud, na rohu ulic Barto-
lomějská a Na Perštýně na Starém Městě, 
vedle domu U Starých Šedivých, je rovněž 
plánován nový hotel. V cestě mu stojí platný 
regulační plán, který dané místo (proluku 
mezi dvěma domy) definuje jako zeleň. Ka-
ždý úbytek zeleně v centru Prahy je škoda, 
byť z architektonického hlediska dává za-
stavění proluky smysl. Ale proč tam postavit 
zrovna hotel? Ani proti tomuto hotelu Pra- 
ha 1 nic nenamítla. 

Praha 1 Sobě zastává názor, že není 
v zájmu občanů Prahy 1, aby zde vznikaly 
další hotely a aby se zvyšovala přetíženost 
centra turismem. A že s developery je třeba 
vyjednávat, aby zde namísto hotelů a kance-
láří stavěli byty či rozšiřovali zeleň. Snad se 
nám to společně podaří prosadit!

Tým PRAHA 1 SOBĚ
praha1@prahasobe.cz

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.)
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Vzpomínky přátel 
na galeristu 
Pavla Žurava
V dubnu pozemský svět opustil Pavel Žurav, majitel galerie 
Peron, která se nachází v domě u Čertovky. Jeho kamarádi 
vzpomínají...

Stále nemohu uvěřit tomu, že Pavel, náš 
skvělý kamarád a dlouholetý galerista, nám 
odešel. Je to smutné, velká ztráta a ohrom-
ná lítost pro nás všechny, kteří jsme se s ním 
potkávali. Strašně mě mrzí, že jsem nedáv-
no, před pracovním odjezdem do zahraničí, 

jitka P. Nesnídalová, malířka

Nepíše se mi to snadno, protože tomu stále 
nemůžu uvěřit. Symbolem dobré galerie 
na Malé Straně pro mě byl Peron a v něm 
usměvavý Pavel Žurav. Pavel měl neskuteč-
ný přehled o umění a vysoký intelekt, nikdy 
nevynechal žádnou akci a pokud byl pozván 
na vernisáž i třeba do zahraničí, na pozvání 
dorazil. Pro spolupracující umělce byl sym-
bolem přátelství, jistoty, pomoci i kvality. 
Vždy byl perfektně oblečen, plný energie. 
Věděl o nás vše a my o něm skoro nic. Pokud 
se někdo dostal do problémů, vyposlechl si 
ho, poradil a pomohl. Jeho vytříbený vkus 
na umění byl pověstný, dokázal odhadnout 
už na škole, který umělec má budoucnost 
a toho podpořil třeba sólovou výstavou. 
Díru, která tu po něm vznikla, nelze zaplnit. 

Roman Trabura, malíř

Pavel Žurav byl mým galeristou přes dva-
cet let a za tu dobu se z nás stali přátelé. 
V mých vzpomínkách zůstane jako člověk 
spolehlivý, poctivý a přátelský. Pozoroval 
jsem často, že když se jeho známí dostali do 
problémů, neváhal pomoci a věnoval svůj 
čas, aby je utěšil a podpořil a byl při tom ne-
uvěřitelně trpělivý a citlivý. Ve své galerijní 
praxi se stal důležitou institucí při objevo-
vání talentů v oblasti figurální malby. Hodně 
mladým umělcům pomohl v začátcích jejich 
kariéry uspořádáním výstavy a kontakty se 
sběrateli. Profesně zde po něm zůstane 
velké prázdno. Zároveň byl neodmyslitelnou 
součástí genia loci Malé Strany a Kampy. At-
mosféra vernisáží a setkávání s přáteli na te-
rase nad Čertovkou mi bude chybět. V mém 
srdci zůstane po Pavlovi prázdno, odešel 
příliš brzy a nečekaně. Odpočívej v pokoji 
a ať tě Bůh přijme do svého Království. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Archiv

musel z důvodu příprav odmítnout společné 
setkání kamarádů a přátel v galerii Peron 
u příležitosti křtu katalogu Ivany Štenclové. 
Kdo mohl tušit, že bych Pavla Žurava viděl 
tehdy naposledy. Pavel měl otevřené, ka-
marádské srdce, nevyhýbal se spontánním 
nápadům, miloval umění, umělce, umělecké 
události a společné výtvarné sešlosti. Užíval 
si to. V posledních letech jsme se hodně 
bavili i o lyžování, které měl stejně rád jako 
já. Dokonce jezdil do Rakouska nebo Itálie 
na stejná místa, tak jsme se domluvili, že 
pojedeme společně. Moc jsem se na spo-
lečný sjezd těšil, byl jsem zvědavý, jak mu 
to jde. Teď už si můžu Pavlovo lyžování jen 
představovat, ale vím, že do toho šel naplno, 
tak jako do všeho. Ať se mu i tam nahoře 
skvěle lyžuje v koridoru plném umění.

Roman Franta, malíř

VZPOMíNka  PRAHA 1

Pokud se nemůžete rozlou-
čit se starými kusy oblečení, 
které ale potřebují opravit 
a „osvěžit“, navštivte pro-
vozovnu JaPa ve Zlatnické 
15. Se vším vám pomůže 
a poradí Jaroslav Palkovský 
– odborník na originální me-
todu scelování poškozených 
oděvů.

Lidé sem přicházejí se vším možným – se 
záclonami a závěsy, koženými bundami, 
obleky, kalhotami, sukněmi a kabáty. 
Nechávají si tu potahovat knoflíky, vymě-
ňovat druky, opravovat nebo upravovat lí-

Obchod s módou, který bou-
rá všechny zavedené kon-
vence, rozhodně zaujme na 
první pohled. Hledáte místo, 
kde navíc myslí na přírodu 
a udržitelnost? To je Punk-
Tura! Pokud chcete svým 
outfitem zaujmout, být origi-
nální a zároveň přitom myslet 
ekologicky, je toto místo ušité 
na míru přímo pro vás.

Punk v hudbě v minulosti změnil 
řadu pravidel a postupů. PunkTura 
se snaží o to samé v oblasti módy. 
A skutečně se jí to daří. Majitelka 
Iveta PunkTura začínala s tímto ori-

Ve schopnosti opravovat oděvy 
je JaPa unikátní

PunkTura: nevšední 
designové módní kousky

mečky u košil či kožené oděvy, vyměňovat 
podšívky, zipy nebo čistit kožešiny a kůže. 

„Až do roku 2006 jsme sídlili v Pro-
vaznické ulici. Pak ale v domě výrazně 
zvýšili nájemné, a tak jsme i díky podpoře 

městské části našli nové prostory ve Zlat-
nické,“ vysvětluje Jaroslav Palkovský. 

Nejsložitější je scelování oděvů, kdy 
musíte postupovat nitku po nitce a dělat 
celou řadu pracovních úkonů. Pomohou 
vám tu s poškozením oděvů například od 
molů, propálením anebo poškrábáním od 
koček. Že svou práci zvládají mistrovsky, 
dokazuje i široké spektrum zákazníků, kte-
ří sem přicházejí a opakovaně se vrací. 

Jakou filozofii při svém podnikání 
pan šéf vyznává? „Práci dělat na sto pro-
cent a lépe a neustále se učit. To platí pro 
mě i mé zaměstnance,“ zdůrazňuje. Jestli 
to funguje, si nakonec můžete ověřit 
sami. Provozovna JaPa má ve Zlatnické 
ulici 15 otevřeno od pondělí do čtvrtka 
8:00–16:00. Využít můžete i telefonní čís-
lo 604 216 935 nebo e-mailovou adresu: 
japa.cl@seznam.cz. 

Text: Milan Hulínský Foto: Pavel Dvořák

ginálním konceptem v Brně. Začátky 
nebyly jednoduché a pro řadu lidí 
byl její přístup nepřijatelný. I proto 
si chválí svůj přesun do Prahy. „Tady 
jsme obchodem opravdu pro kaž-
dého. Samotnou mě překvapilo, že 
k nám přicházejí lidé všech věkových 

i sociálních skupin,“ popisuje maji-
telka obchodu ve Vodičkově ulici.

A co vlastně v obchodě najdete? 
Nakousli jsme originalitu. Tu zajišťují 
unikátní designové kolekce oblečení pro 
muže i ženy odkazující nejen na punk, 
ale třeba i na historii naší země, přírodu 
a mimo jiné také sociálně-politická téma-
ta. Zmíněnou udržitelnost zde zastupují 
retro i moderní kousky z druhé ruky nebo 
recyklované oděvy. Obchůdek se nachází 
v krásném vnitrobloku ve Vodičkově 10. 
Dalo by se říct, že dokonce ve fotogenic-
kém vnitrobloku. Váš nový módní kousek 
si rovnou můžete obléct, vyfotit se na 
tomto pěkném místě a dát tak vědět 
přátelům, že PunkTura rozhodně stojí za 
návštěvu. Otevřeno mají od pondělí do 
pátku, 12:00–18:00 a v neděli 14:00–
18:00 hodin. 

Text: Jan Petříš
Foto: Pavel Dvořák

Galerista Pavel Žurav
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Novým velvyslancem  
Finska v České republice  
se v červnu stává pan  
Pasi Tuominen. Mluvili  
jsme s ním o tom, jaké 
budou hlavní úkoly jeho 
mise u nás, ale také  
třeba o turistickém  
ruchu.

Přicházíte do Prahy z jedné ze sever-
ních metropolí Evropy, která je pro-
stoupena zelení a vodními plochami. 
jaké jsou vaše první dojmy z města 
nabitého památkami, kde je méně 
přírody než u vás?
O Praze se mluví jako o Zlatém městě, 
kde je více než stovka věží, architek-
tonické památky zastupující všechny 
významné evropské slohy, galerie 
a muzea. Ale je proslulá i svými nád-
hernými parky a zahradami a s přibý-
vajícími cyklostezkami se stále více 
propojuje s přírodou v okolí metropole. 
Prahu jsem navštívil v dubnu, kdy bylo 
ve Finsku stále hodně sněhu. O to víc 
mě potěšila jarní a rozkvétající Praha. 
Do funkce velvyslance nastupuji ve 
velmi vážné době. Značně mě oslo-
vuje ohromná míra sympatií a reál-
né pomoci, kterou Česká republika 
a její obyvatelé prokazují Ukrajině. 

Měl jste ještě před nástupem do funk-
ce velvyslance možnost se s Prahou 
a českou republikou blíže seznámit?
Měl jsem tu čest diskutovat s českými 
velvyslanci ve Finsku, současnými 
i předchozími, a také navštívit architek-
tonicky pozoruhodnou budovu čes-
kého ministerstva zahraničních věcí. 
Uplynulé roky však byly pro mě zcela 

V den kurátorské prohlídky Svatomi-
kulášské městské zvonice je krásně 
a její účastníci se dobrých deset minut 
před začátkem hřejí ve slunci u stěny 
sousedního kostela. Ani kurátor spo-
lečnosti Prague City Tourism Karel 
Kučera jim slunění nezkazí. Naopak 
celou skupinu vyvede před Lichten-
štejnský palác na Malostranském 
náměstí, nejstarší nepřetržitě fungu-
jící náměstí na východ od německých 
zemí, odkud lze nejlépe demonstrovat 
stavební situaci celého jezuitského 
komplexu. Prohlídka právě začíná.

Svatomikulášská zvonice je 
městská z řady dobrých důvodů. Ten 
nejpodstatnější je, že soudy fungovaly 
poměrně spolehlivě už v sedmnáctém 
století, kdy pozemek, na kterém dnes 

roku 1751 dokončil, byl to pro město 
vlastně docela úspěch. Anselmo Lurago, 
jenž je označován za završitele stavby, ve 
skutečnosti o rok později už jen zkorigoval 
nejkřiklavější jezuitské zlomyslnosti, jako 
byl chybějící přímý přístup do zvonového 
a hodinového patra a na ochoz.

Město věž obsadilo profesionálním 
věžníkem (dříve se v této funkci střída-
li městští řemeslníci), který ve zvonici 
nejen pracoval, ale také bydlel. Někdy 
i s rodinou, ale staromládenecká domác-
nost byla v těchto poměrech častější. 
Přestože v bytě stála kachlová kamna, 
bylo poměrně těžké ho vytopit a životní 
podmínky tu wellnes příliš nepřipomínaly. 
Úmrtí na zápal plic nebývalo u věžníků 
nijak vzácné.

Zajímavostí věže je, že služební byty 
jsou tu hned dva. Druhý se nachází už 
v prostoru sousedního kostela svatého 
Mikuláše, přestože je přístupný ze zvonice 
– postel stojí přímo v zazděné okenní nice 
do kněžiště. Musel tedy být zbudován až 
po zrušení jezuitského řádu v roce 1773. 

S každým dalším patrem se návštěv- 
níci více a více seznamují s osudy věže 
a jejích obyvatel. Mezi nejpůsobivější 
zážitky patří prohlídka jediného zdejšího 
zvonu z dílny Brikcího z Cimperka, nej- 
většího českého zvonaře všech dob, nebo 
ohořelých trámů po požáru z dvacátých 
let minulého století.

Unikátní je konečně také pozoro- 
vatelna s krycím názvem Kajka v nej- 
vyšším bodě zvonice, kterou si tu zřídila 
komunistická StB, aby monitorovala po-
hyb kolem západoevropských ambasád. 
Krátká videoprojekce, která dokresluje 
atmosféru doby, je mrazivá i v teplém 
jarním dni. Přesvědčte se o tom sami při 
některé z příštích prohlídek. Informace 
o termínech kurátorských prohlídek 
naleznete na stránkách www.prague.eu/
cs/pragensia-viva/vychazky. 

Text a foto: Prague City Tourism

Kurátorské prohlídky 
na pražských věžích

stojí Profesní dům a chrám svatého 
Mikuláše, koupili jezuité. Ti s vědomím 
velkorysých stavebních plánů zboři-
li vše, co jim na pozemku překáželo, 
včetně gotického kostela se zvonicí. A to 
byl právě kámen úrazu, protože jedno 
její patro patřilo městu, jehož věžník 
odtud varoval před požáry. Funkce byla 
koncem sedmnáctého století pro město 
doslova životně důležitá. Tamní soud 
pak nařídil jezuitům postavit Menšímu 
Městu pražskému zvonici.

Jezuité s tím nespěchali. Je to 
dlouhý příběh plný naschválů, na něž by 
tahle stránka jen těžko stačila. Řádové 
heslo jezuitů přece zní (viz TajENku 
švédské křížovky na str. 37) – nikoli 
k větší slávě městských konšelů. Takže 
když Kilián Ignác Dientzenhofer stavbu 

Chcete poznat historii pražských věží? Navštivte v mnoha ohledech unikátní 
Svatomikulášskou městskou zvonici. V rámci kurátorské prohlídky uslyšíte 
výklad o historii stavby, funkci věžníka i neblaze proslulé pozorovatelně Kajka. 

Pasi Tuominen: 
důležitá bude podpora 
investic a obchodu

neboli Zelený přechod, rozvine se 
cirkulární ekonomika, jíž se rozumí 
oběhové hospodářství, které dokáže 
měnit odpady na suroviny. Pandemie 
ukázala, nakolik musíme zefektivnit 
zdravotnictví, velké změny nás čekají 
v inteligentních dopravních řešeních 
nebo softwarovém sektoru. V krás-
né Praze se mi říká s dvojnásobnou 
radostí, že podpoříme také spolupráci 
v kultuře, vzdělávání a výzkumu.

V čem se může více prohloubit  
vzájemnost našich obou zemí?
Nejlepším způsobem je zvýšit kon-
takty mezi osobami s rozhodovací 
pravomocí a občanskou společností. 
České předsednictví je odrazovým 
můstkem k propojení ministerských 
úrovní a zvýšení jejich propojení. 
Největší efekt propojování se týká ob-
čanských aktivit. Dobrá letová spojení 
mezi našimi zeměmi umožňují lidem 
cestovat a nacházet spřízněné osoby. 

je podle vás nyní, kdy postupně  
ubývá omezení plynoucích z pande-
mie, příležitost více rozvinout vzájem-
ný turistický ruch?
Praha je Finům známá jako studijní 
destinace od čtrnáctého století, takže 
si troufám tvrdit, že máme dlouhou 
tradici. Vzhledem k tomu, že finský 
národní dopravce Finnair otevírá nové 
trasy do Spojených států, mohou 
přes Finsko přijíždět i turisté z jiných 
zemí. Jsem si jist, že bez pandemic-
kých omezení se cestování v oblasti 
volného pohybu zvýší a Česká re-
publika uvidí více finských turistů. 
Potřeba cestování bude velká. 

Text: Michaela Šulcová 
ve spolupráci s Michalem Pitínem 
z Finského velvyslanectví
Foto: Archiv Finského velvyslanectví

výjimečné. Nejprve dva roky spojené 
s koordinací covidu-19 ve Finsku, pak 
důsledky ruské agrese na Ukrajině. 
Neměl jsem tedy tolik času, kolik jsem 
si chtěl vyhradit pro přípravu na nové 
úkoly. Samozřejmě jsem udržoval úzké 
kontakty se svým předchůdcem panem 
Jukkou Pesolou a i když odchází, jeho 
personál mi zůstává k dispozici. Věřím, 
že budu obklopen vynikajícím týmem. 

co považujete za hlavní úkoly  
během své zdejší mise?
Bilaterální vztahy obou zemí jsou vý-
borné. Mým úkolem je přispět k jejich 
dalšímu prohlubování. V centru všech 
aktivit teď bude bezpečnostní situa-
ce v Evropě. Kromě toho bude velmi 
důležitá podpora obchodu a investic, 
zejména když musíme na úrovni celé 
Unie přehodnotit energetickou politi-
ku. Zřejmě se urychlí Green Transition 

ČERVEN 2022  ROZhOVOR s VElVyslaNcEM

https://www.prague.eu/cs/pragensia-viva/vychazky
https://www.prague.eu/cs/pragensia-viva/vychazky


2928              

B
ČERVEN 2022  hisTORiE PRahy 1hisTORiE PRahy 1 PRAHA 1

Klečka vytlačil kolo ze sklepa Mor-
zinského domu (Nerudova 222/38), 
přehoupl se přes rám a vestoje, aby se 
mohl pořádně opřít do šlapek, stoupal 
nahoru na Hradčany. Přes Pohořelec 
vyjel z města a asi hodinu se proháněl 
okolím Prahy. Poté se rozhodl pro návrat. 
Když dorazil na horní okraj Nerudovy 
ulice, dostal báječný nápad – vyjížďku 
zakončí pořádným sjezdem až dolů na 
Malostranské náměstí. Znovu se na kole 
postavil a opřel do šlapek. O chvíli později 
se již řítil z kopce dolů Nerudovou ulicí.

V tutéž chvíli si Václav Hrouda, 
sedmačtyřicetiletý zedník z Nového Světa 
na Hradčanech (č. p. 191/4), přistavil 

„Pozóóór! Jedu!“ 
zakřičel cyklista 
a srazil zedníka Hroudu 
ze žebříku

žebřík ke vchodu Malostranské celnice 
(Nerudova 215/24). Pomalu po něm vy-
stoupal vzhůru a začal opravovat průčelí 
domu. Zabraný do práce nepozoroval 
nebezpečí, jež se k němu přiblížilo v podo-
bě Kličky řítícího se dolů Nerudovou ulicí. 
Své kolo nebyl už dávno schopen ovládat 
a chodci před ním zoufale uskakovali. 
Přesto Klička nebrzdil. Jen stále dokola 
křičel: „Pozóóór! Jedu!“ 

Pak došlo k neodvratnému. Klečka 
v plné rychlosti podrazil žebřík se zední-
kem Hroudou, jenž se nekontrolovaným 
pádem zřítil z výšky šesti metrů k zemi. 
Na té už ležel i šílený cyklista, takže se 
oba muži rázem ocitli na jedné hromadě 

s kolem i žebříkem. Jen zázrakem oba 
přečkali šílenou srážku bez vážnější újmy.

V pondělí 2. srpna předstoupil Franti-
šek Klečka před okresní soud na Ovoc-
ném trhu. „Vymlouval se, že kolo nemohl 
udržeti, že tedy srážku nazavinil. Soudce 
měl však ten náhled, že cyklista mohl 
předvídati, že jízda sráznou ulicí je snad-
no spojena s nebezpečím, a proto vyměřil 
Klečkovi trest peněžité pokuty v obnosu 
pěti zlatých ve prospěch pokladny chu-
dých,“ referovaly tehdejší noviny.

Prchající cyklisté

To zdaleka nebyla první ani poslední 
kolize mezi cyklistou a chodcem, k níž 
v Praze na přelomu století došlo. Naopak, 
podobné havárie byly na denním pořádku. 
Jen tři dny po nehodě zedníka Hroudy 
přejel neopatrný cyklista v Ovocné ulici 
(dnes 28. října) dvaaosmdesátiletou 
hokynářku Růženu Skořepovou. Nebohá 
stařenka musela vyhledat lékaře. Zá-
mečnický pomocník František Seifert si 
v květnu 1901 počínal na Václavském 
náměstí tak neopatrně, že srazil manžel-
ku finančního kontrolora Annu Živsovou 
a úředníka Františka Bubeníka – a to 
najednou, což vyvolalo podezření finanč-
ního kontrolora Živsy, neboť manželka se 
v té době měla nacházet na docela jiném 
místě, navíc ve společnosti přítelkyně.   

Bezmála pravidlem se navíc stalo, že 
cyklista rychle vyskočil na kolo a z místa 
srážky ujel. Ve středu 22. července 1903 
tak neznámý cyklista u kostela svatého 
Tomáše na Malé Straně porazil sedmile-
tého Antonína Šťastného. Chlapec utrpěl 
zranění na hlavě. Totéž se opakovalo 
v březnu 1907, když neznámý cyklista 
povalil v Myslíkově ulici na Novém Městě 
dvaapadesátiletou posluhovačku Františ-
ku Kómerovou. 

Asi nejvážnější případ se ale odehrál 
13. června 1904, když na silnici u hrad-
čanské kadetky srazil – jak jinak – nezná-
mý cyklista  obchodníka Josefa Opatrné-
ho ze Střešovic. Ten byl po chvíli nalezen 
náhodnými chodci ve stavu bezvědomí. 
Veřejnost byla těmito případy pobouřena 
a žádala zavedení pořádku.

Pozor na koně!

O ten se v pražských podmínkách poprvé 
pokusil Jízdní řád pro bicykle a tricykle 
z února 1893, který o tři roky později – 
v květnu 1896 – nahradil zevrubnější 
Jízdní řád pro velocipedisty v pražském 
policejním obvodu. Cyklistou se podle 
něj mohl stát Pražan starší šestnácti let 
poté, co před znalcem policejního ředi-
telství složil praktickou zkoušku, obdržel 
legitimační lístek (obdobu řidičského 
průkazu) a svoje kolo vybavil legitimační 
tabulkou, „která budiž připevněna na 
řidítku vodorovně směrem kupředu tak, 
aby číslo zřetelně viditelným bylo“. 

Jízdní řád dbal především o to, aby 
nedocházelo k nebezpečným kontaktům 
mezi cyklisty a chodci, respektive jezdci 
na koních. V šestém paragrafu nařizoval: 
„Velocipedista smí používati toliko jízdní 
dráhy ulic i silnic a jest mu zakázáno po 
chodnících a stezkách pro pěší a pro jezd-
ce na koni určených, jakož i sady jezditi 
nebo kolo vésti. Dále nesmí velocipedista 
jezditi příliš blízko chodníku.“

Paragraf osmý: „Velocipedistovi nále-
ží, by pěší na jízdní dráze se nacházející, 
jakož i jezdce na koni a povozy, se kterými 
se setkává, nebo kterých dojíždí, varoval 
ze vzdálenosti 20 metrů zvoncem, a aby 
jel kolem nich v přiměřené vzdálenosti. 
Jestliže koně se lekají aneb ten, který je 
řídí, k opatrnosti napomíná, jest veloci-
pedista povinen v přiměřené vzdálenosti 

seskočiti a vzdáliti pokud možná stroj 
svůj z obzoru koně.“

Ke zvláštní opatrnosti jízdní řád vyzýval 
v okolí divadel během začátků a konců před-
stavení a škol během začátků a konců vy-
učování. Tehdy měl jet cyklista pomalu, tedy 
„v tempu dobrého chodce“. Dále zakazoval 
jízdu na právě probíhajících trzích, v blízkosti 
vojenských nebo pohřebních průvodů a vý-
slovně také v areálu Pražského hradu, v celé 

Stromovce, na Karlově mostě a konečně 
také v Nerudově ulici na Malé Straně. Přečin 
obuvníka Klečky, jenž právě zde ve strašlivé 
rychlosti podrazil žebřík zedníka Hroudy, tak 
nabyl zvlášť ostudného rozměru.

Za porušení některého z paragrafů 
určoval jízdní řád pokutu od jednoho 
do sta zlatých, případně vězení od šesti 
hodin do čtrnácti dnů. „Mimo to může býti 
viníku odňat legitimační lístek na určitý 
čas nebo i navždy“.

Rozjaření chodci

Kolize a hádky mezi chodci a cyklisty přes-
to pokračovaly. V květnu 1905 vydali proto 
zástupci organizovaných pražských cyklis-
tů následující prohlášení: „Časté případy 
srážek, ať již slovních nebo skutečných, 
nutí nás, bychom poukázali, co toho příči-
nou. Vina na straně cyklisty jest málokdy, 
na straně cyklisty sportsmanna vůbec 
nikdy. Hlavně sluší se hledati vinu v obe-
censtvu. Stesky na neochotu jednotlivců, 
ba v mnohých případech i velkou zlomysl-
nost, stále se množí a jest Praha s okolím 
v tomto směru téměř pověstnou,“ stěžují 
si cyklisté na chování chodců a upozorňují 
zejména na kritické situace, jež nastávají 
při návratu nedělních výletníků. Na jedné 
straně cyklisté, kteří předepsanou kázeň, 
coby „lidé inteligentní“ dodržují, na straně 
druhé „vracející se pěšky výletníci, kteří 
jsouce alkoholem rozjařeni, dovolují si 
nemístné žerty a obtěžování cyklistů.“ 

K políčku či facce nebývalo daleko. 

Text: Dan Hrubý, autor knižních cyklů 
Pražské mordy a Pražské příběhy
Foto: Helena H. Zahrádecká, 
Archiv Pražské příběhy

Školka jizdy na kole Na Poříčí

Cyklistky na Malostranském náměstí, 1913

Výlet 1898
Dům, před kterým došlo k osudné kolizi

Bylo chvíli po obědě, středa 19. května 1897, když se 
František Klečka, devatenáctiletý obuvnický pomocník 
z Nerudovy ulice, rozhodl pro vyjížďku na bicyklu. Netušil, 
v jakém ohrožení života se záhy ocitne.
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Opět naživo v nádherném 
Brožíkově sále Staroměst-
ské radnice se 5. května 
konala závěrečná prezenta-
ce Příběhů našich sousedů 
v Praze 1. 

Slavnostní atmosféru doplnila kre-
ativita týmů, humor i momenty do-
jetí a silné vzkazy z pamětnických 
příběhů. Odborná porota ve složení 
Lucie Strejčková (pedagog), Eduard 
Stehlík (historik) a Ladislav Dvo-
řák (editor ČRo) neměla jednodu-
chý úkol: vybrat tři vítězné týmy.

Nakonec zvolila příběh celoživotní 
milovnice skautingu Vladimíry Hůlkové 
(3. místo), pedagožky Ludmily Koštejno-
vé, která kvůli vysněné profesi vstoupila 
do KSČ, ale za její názory ji komunisté 
vyhodili ze strany i ze školství (2. místo) 
a příběh Josefa Pospíšila. Tento pamětník 
druhé světové války strávil dětství v bytě 
naproti tehdejšímu sídlu štábu zbraní 
SS a díky katolické víře byl perzekuován 
komunisty (1. místo).

Staroměstská radnice 
hostila dokumentaristické 
týmy z Prahy 1 
a příběhy jejich pamětníků

Letos v únoru začal první ročník 
projektu Příběhy našich sousedů také na 
Gymnáziu Paměti národa v Praze 1. Třicet 
studentů prvního ročníku se rozdělilo do 
šesti týmů a za dohledu svých vyučujících 
si našli svého pamětníka, jehož vyprávění 
nahráli a zpracovali do pěti krátkých videí 
a jednoho podcastu. Studenti pracovali 
například s příběhy politických vězeňkyň 
Milušky Havlůjové a Bedřišky Hoffmanno-
vé, s inspirativní postavou undergroundu 
Karlem Habalem nebo celoživotní členkou 
Českého červeného kříže Jarmilou Čer-
nou. Na jejich závěrečnou prezentaci vás 
srdečně zveme 23. června od 17:00 hodin 
do Bio Oko na Praze 7.

A pro všechny pražské středoškoláky 
připravujeme zajímavé letní divadelní 
dílny Paměti národa. Týdenní divadelní 
dílna se bude konat v Praze 1 v termínu 
15.–19. 8. ve Skautském institutu na 
Staroměstském náměstí. Nabízí možnost 
kreativně ztvárnit vlastní životní postoje 
divadelní formou v přátelské atmosféře 
vrstevníků. Dílna je zdarma včetně obědů. 
Více na www.divadlo.pametnaroda.cz. 

Text: Post Bellum
Foto: Alena Spálenská, Jaroslav Tatek

let podařilo rozkrýt řadu protistátních 
aktivit. V září 1934 zemský vojenský 
velitel v Čechách, armádní generál Josef 
Bílý, vyzdvihl Moravcovo působení: „Jest 
zvláště velmi schopný pro zpravodajskou 
službu, kterou ovládá po všech stránkách 
dokonale.“ O sedm let později, 28. září 
1941, Reinhard Heydrich nechal generála 
Josefa Bílého popravit. V té době už byl 
František Moravec v Londýně, kam odletěl 
se svou jedenáctičlennou zpravodajskou 
skupinou 14. března 1939, aby zahájil 
odboj proti nacistickým okupantům. 

Poprava přítele i ostatních českosloven-
ských důstojníků a představitelů Sokola 
Františka Moravce zasáhla. Rozhodl se 
ránu oplatit. Jan Kubiš a Josef Gabčík 
splnili svůj vojenský úkol a 27. května 
1942 provedli atentát na Heydricha.

Po únoru 1948 odešel František 
Moravec opět do exilu a pokračoval ve 
zpravodajské práci, tentokrát proti komu-
nistické totalitě. „Generál Moravec je pro 
nás zdrojem inspirace, uchováváme jeho 
odkaz,“ říká ředitel Vojenského zpravodaj-
ství, generálporučík Jan Beroun.

Na Andrewsově základně u Washing-
tonu, kde jsem od čestné jednotky ame-
rické armády během ceremonie převzal 
urnu s ostatky Františka Moravce, jsem 
připomenul Moravcův význam a poděkoval 
zemi, v níž našel druhý domov. Vnučka Ani-
ta Moravec Gard řekla: „Dědečkův návrat 
do Čáslavi posiluje vazbu mezi americkou 
a českou částí naší rodiny. Zároveň to vní-
mám jako posílení vztahu obou zemí.“ 

Text: Aleš Knížek, brigádní generál, 
ředitel Vojenského historického ústavu 
Praha
Foto: Archiv Vojenského 
historického ústavu

Letos týmy zpracovaly také životní 
osudy hned několika významných čes-
kých umělců: herce a pedagoga Aloise 
Švehlíka, kytaristy Michala Pavlíčka 
a režiséra, dokumentaristy a tvůrce filmu 
Občan Havel Miroslava Janka. Všech 
jedenáct pamětnických příběhů najdete 
zde:

www.pribehynasichsousedu.cz/
praha-1/praha-1-2021-2022/

K plnému sálu promluvila kromě 
porotců i místostarostka Prahy 1 Eva 
Špačková, ředitel Post Bellum Mikuláš 
Kroupa a koordinátorka v Praze 1 Michae-
la Szkála. Reportáž ze slavnostní prezen-
tace přijela natočit TV Praha, můžete se 
podívat zde:

www.prahatv.eu/zpravy/praha/ 
praha-1/16664/praha-1-hostila-akci-
-pribehy-nasich-sousedu 

Projekt se v Praze 1 uskutečnil letos 
počtvrté. Zapojilo se do něj celkem jede-
náct žákovských týmů ze tří základních 
škol a dvou gymnázií. Pod vedením svých 
učitelů zaznamenali pamětnická vyprávě-
ní žáci ze ZŠ Vodičkova, ZŠ Brána jazyků, 
ZŠ náměstí Curieových, z Gymnázia 
Jiřího Gutha-Jarkovského a z Malostran-
ského gymnázia.

Československý zpravodajec, brigádní generál  
František Moravec (23. 7. 1895 až 26. 7. 1966), zemřel 
v americkém exilu. Na konci dubna 2022 se po letech 
vrátil do své vlasti, pro jejíž svobodu mnoho vykonal. 
Velkou zodpovědnost na sebe vzal, když rozhodl 
o uskutečnění operace Anthropoid. Ve svém rodišti mohl 
být pochován s vojenskými poctami až nyní. Zasloužili  
se o to jeho nejbližší příbuzní a ministryně obrany  
Jana Černochová.

Měl jsem tu čest pana generála dopro-
vodit na poslední cestě z Washingtonu 
do rodné Čáslavi. Jeho kariéra špičkové-
ho zpravodajce ovšem začala na jiném 
místě – v Praze 1. František Moravec 
se do Prahy vydal už po maturitě na 
čáslavském gymnáziu. Od podzimu 
1913 studoval latinu a francouzštinu 
na Filozofické fakultě české Karlo-Fer-
dinandovy univerzity. Na přednášky do 
Klementina chodil ale jenom tři semestry. 

Začala válka… František Moravec 
narukoval v březnu 1915, o deset měsíců 
později byl na ruské frontě zajat. V květnu 
1916 se připojil k 1. srbské dobrovolnické 
divizi. Po boku Srbů bojoval až do března 
1918. Od dubna 1918 pak velel ve Francii 
četě 22. československého střeleckého 
pluku, poté byl zařazen k 35. českosloven-
skému střeleckému pluku v Itálii.

Po vzniku Československa se k Ovi-
diovi už nevrátil. Zůstal u armády. Na 
podzim 1929 byl jmenován přednostou 
2. oddělení štábu Zemského vojenského 
velitelství Praha. Právě zde, v Lichten-
štejnském paláci na Malostranském 
náměstí 258/13 v Praze 1, se z Moravce 
stal špičkový zpravodajec. Pod Morav-
covým vedením se na začátku třicátých 

aleš Knížek: 

Měl jsem tu čest 
doprovodit pana generála 
Moravce na poslední cestě

Prezentace týmu ze ZŠ nám. Curieových (Zleva) Místostarostka Eva Špačková s pamětníky

Aleš Knížek, brigádní generál, ředitel 
Vojenského historického ústavu s urnou 
s ostatky Františka Moravce

Brigádní generál František Moravec
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Olga stehlíková
Mojenka
(Host)

Silný příběh dívky, která 
se musí vyrovnávat se 
situací, kdy do úzkého 
rodinného kruhu zasáhne 
nemoc a otřese zdánlivými 
jistotami jako zemětřese-
ní. Díky vřelému humoru 
a pevným vztahům mezi 
nejbližšími se podaří 
vyžehlit i Mojenčiny hodně 
„telecí“ nápady. Olga Steh-
líková má cit pro přesné 
odměření emocí, její příběh 
své čtenáře pevně lapí, 
citově zaangažuje, ale 

nevydírá. Navíc je tak nabitý zajímavostmi z říše zví-
řat, rostlin a stromů, že zatoužíte listovat encyklo-
pediemi a bloumat lesem s očima navrch hlavy.

Martin Rychlík
Dějiny lidí
(Academia)

Lidé všech dob si dá-
vají jména, dary, zdobí 
svá těla, pečují o vlasy, 
počítají, užívají gest, 
zhotovují nástroje, dělí si 
mezi sebou práci, znají 
zákony, truchlí či nějak 
„tancují“. Roku 1945 
pořídil kulturní antropolog 
George P. Murdock kla-
sický soupis tzv. kultur-
ních univerzálií čili jevů 
společných všem lidským 

seskupením v čase a prostoru. Bohatě ilustrovaná 
kniha z této práce vychází a v třiasedmdesáti ka-
pitolách nastiňuje neuvěřitelnou pestrost – a zá-
roveň základní shodnost – nás všech, tedy lidí. 

jan Rupp
V břečťanu
(Argo)

Život hlavního hrdiny  
se změní poté, co pod 
kůlnou svého venkovské-
ho domku najde vstup do 
podzemí, a tím i do jiného 
světa. Nejprve jej využije 
jako útočiště před vněj-
ším světem a drobnými 
hádkami s manželkou. 
Později se vydá dál na 
průzkum dalších chodeb 
a domnívá se, že je na 
stopě zločinu. Jenže za 
dveřmi jsou ukryty i sny 
a touhy jeho ženy a on se 

zoufale snaží je pochopit a přizpůsobit svůj vztah 
se ženou tomu, co se o ní nyní dozvídá.

Pavel švec
akce kvilda
(Kniha Zlín)

Strhující příběh na pozadí 
neúprosných dějin. Někteří 
příslušníci Sboru národ-
ní bezpečnosti se v roce 
1948 na Šumavě vzepřeli 
komunistickému režimu 
a pomáhali lidem přejít 
hranice z Československa 
na Západ: převaděčskou 
síť rozbila komunistická 
tajná policie. Esenbáka-
-převaděče Jaroslava 
Maršíka však nedopadla, 
při zatýkání za bizarních 
okolností utekl. Deset let se 
pak skrýval v jihočeském 

Bavorově. Nevycházel ven, schovával se třeba v duti-
ně pod postelí, v dřevěném kufru nebo ve skříni. 

nové české knihy

Osobní parníky ostatně pomáhají spoluutvářet ráz historického 
jádra Prahy už od roku 1865. Od té doby se zařadily mezi 
oblíbené dopravně-technické památky naší země a jako takové 
se postupem času dočkaly i několika velmi populárních 
vyobrazení na poštovních známkách.

Připomínání naší industriální minulosti v motivech poštov-
ních cenin prožilo v uplynulých deseti letech velkou renesanci. 
Ta je spojena zejména s prací dlouholetých autorů tuzemské 
známkové produkce Václavem Zapadlíkem, Petrem Ptáčkem 
nebo Pavlem Sivkem. Poslední ze jmenovaných pak pro Českou 
poštu vytvořil v letech 2013–2017 několik výtvarných předloh 
s tematikou pražské vltavské paroplavby.

Na dobu, kdy pára v korytu řeky Vltavy již dávno vystřídala 
tradiční šumavské voraře, upomíná první kresba tohoto druhu. 
Svého času velmi rozšířené vlečné parníky typu P 18 měly být 
původně určeny pro službu v přístavu Hamburk. Postupně se 
ale rozšířily i v labsko-vltavské nákladní dopravě. Kdysi notoricky 
známé nákladní lodě z našich řek postupem času sice vytlačily 
naftové remorkéry, ale pověstná „péčka“ zůstala nesmazatelnou 
součástí hospodářského života řeky Vltavy i hlavního města.

Rozmach průmyslové Prahy a bohatství jejích obyvatel ve 
druhé polovině devatenáctého století však nepřinesl jen rozvoj 
nákladní lodní dopravy. Na pozadí stále většího zájmu Pražanů 
o rekreační linku mezi Prahou a Zbraslaví byla zahájena stavba 

Pražská paroplavba 
v obrazech 
poštovních známek

Výtvarné předlohy pro poštovní známky z emise 
Historické dopravní prostředky podle návrhů 
Pavla Sivka, 2013–2016

celkem šesti pražských kolesových parníků, z nichž ten nej-
větší nesl panovníkovo jméno – František Josef I. Jednalo se 
o na svou dobu bohatě vybavené salonní plavidlo se složitým 
provozním životem, jehož životnost neukončilo ani potopení na 
dno Vltavy. Potopené plavidlo bylo totiž roku 1899 vyzdviženo 
a zrekonstruováno. V provozu parník posléze vydržel až do se-
dmdesátých let dvacátého století. Na poštovní známce byla tato 
legendární pražská loď připomenuta návrhem z roku 2014.

Kolesové parníky ale nezůstaly zapomenuty na historických 
pohlednicích. Jednu z posledních dvou provozuschopných lodí 
tohoto druhu u nás můžeme pod pražskými mosty spatřit dodnes. 
Vyrobena byla v roce 1938 v ústeckých loděnicích a i ona má ve své 
minulosti vepsány dramatické okolnosti. Už samotný rok výroby 
napovídal, že plavidlo nebude ve válečných časech sloužit jen 
rekreačním plavbám a po konfiskaci v období protektorátu dokonce 
sloužil v drážďanském kotvišti jako provizorní kuchyně pro německé 
obyvatelstvo prchající před Rudou armádou. Drážďany jsou záro-
veň spojeny s poslední důkladnou renovací této památky. Rozsáhlá 
rekonstrukce parníku Vyšehrad totiž proběhla v roce 2007 právě 
v tamní loděnici Laubegast. O deset let později se poslední pražský 
kolesový parník dočkal i svého zvěčnění na známkovém obraze. 

Text: Pavel Kovařík, Poštovní muzeum
Foto: Archiv Poštovního muzea

Lodní doprava zůstává i po více než sto padesáti letech pevnou součástí života 
hlavního města a nejrůznější plavidla od městských přívozů až po nákladní remorkéry 
dnes přirozeně splývají s obrazy oblíbených pražských panoramat. 
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V červnu pro naše seniory 
připravujeme tyto jednorázové akce:

Červencové a srpnové seniorské výlety

i letos se senioři z Prahy 1 těší z oblíbených výletních plaveb 
parníkem po Vltavě, které pro ně jejich radnice připravuje. 

„Projekt je realizován za laskavé podpory Pražské paroplavební 
společnosti, díky které jsme pro letošní rok naplánovali celkem 
pět plaveb. První letošní výlet parníkem se uskutečnil v květnu 
a další budou následovat,“ uvedl 1. místostarosta Petr Burgr. 

Atmosféru každé plavby zpříjemní hudební kapela, občerst-
vení a doprovodný program zahrnuje například i oblíbenou tombo-
lu. „Výlety parníkem v sobě spojují klidnou odpočinkovou plavbu 
a poznání zajímavostí, kterých si z břehu mnohokrát nevšimne-
me. Zároveň jednoznačně podporují sousedské vztahy našich 
seniorů, pomáhají překonat pocit izolace a samoty a mnohdy ve-
dou ke vzniku nových přátelství, což je hlavně v tomto věku velmi 
důležité. Všechny naše seniory proto srdečně zveme a těšíme se 
na setkání,“ uzavřel Petr Burgr. 

Oblíbené výletní plavby po naše seniory 
pokračují i v roce 2022

 Trénování paměti s Mílou kahounovou
1. 6. ve 14:00 hodin v DPS U Zlaté studně
8. 6. ve 14:00 hodin v DPS Pštrossova
15. 6. ve 14:00 hodin v BDPS Benediktská 
22. 6. ve 14:00 hodin v DPS Týnská

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

 smíchovská průmyslovka třetího věku: jaderné katastrofy
kDy: středa 1. 6. v 15:00 hodin
kDE: dozvíte se při registraci
Přihlášky: úterý 24. 5.
Dozvíme se, co jim předcházelo a jaké byly jejich následky, 
a také si vyzkoušíme měření radiace.

 autorské čtení: humor pod okapem
kDy: středa 8. 6. ve 14:30 hodin
kDE: klub seniorů Haštalka
Přihlášky: pondělí 16. 5. 
Autorské čtení Luboše Forejta.

 Vycházka: Na hradčanských baštách
kDy: úterý 14. 6. ve 14:00 hodin
kDE: dozvíte se při registraci
Přihlášky: úterý 7. 6. (jen u Terezy)
Vycházka z cyklu Tematické vycházky s Martinem. 
Informaci o vstupném podáme při registraci.

 setkání s kulturou: Melodie filmového plátna 
kDy: středa 22. 6. v 15:00 hodin
kDE: Malostranská beseda
VsTuPENky: pondělí 13. 6. v infocentru Vodičkova 18
Vystoupí Prime Time Voice

 Fórum mladých hraje seniorům
kDy: čtvrtek 23. 6. ve 14:00 hodin
kDE: klub seniorů Tomáš
Přihlášky: úterý 14. 6. (jen u Karolíny)
Další koncert cyklu, tentokrát nezvyklá kombinace harfy  
a flétny.

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

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

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

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

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

 sobota 13. srpna, 8:00
chodské slavnosti Domažlice 
a klenčí pod 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 v Praze 1 
(doprava, návštěva objektů, oběd, 
služby průvodce, koordinátor výletu).

Způsob přihlašování. Pouze osobně 
přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 
18. Odhlašování stejným způsobem, 
popř. Telefonicky: 221 097 280, 221 097 
300. Pro velký zájem o seniorské výlety 
sdělujeme, že se senior může přihlásit 

pouze na jeden výlet v daném měsíci 
a upřednostněni budou ti, kteří se nezú-
častnili minimálně tří posledních výletů. 

Nošení roušek nebo respirátorů se 
bude řídit podle aktuálně platných bez-
pečnostních předpisů. Děkujeme za po-
chopení vzhledem k ostatním seniorům. 

Den před odjezdem výletu je možné 
zavolat Mgr. Karla Ulma a zeptat se, zdali 
se neuvolnilo místo.

V případě naplnění kapacity výletu 
bude sdělen stav. V případě změny bude 
každý zúčastněný řádně a včas informo-
ván telefonicky. Tímto také žádáme uvést 
vždy telefonní kontakt, nejlépe mobilní 
telefon. 
Mgr. Karel Ulm, MPA , koordinátor výletů, 
tel.: 777 161 539

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LOVCI POKLADŮ – CESTA KOLEM SVĚTA 

Berukroužky pořádají další ročník letního příměstského tábora pod názvem 
Lovci pokladů – Cesta kolem světa. 

 Hlavní aktivity: výroba dřevěného voru a tvorba vlastní mapy, celotáborová hra 
doprovázená spoustou her a akcí. Podnikneme výlet do zoo a kina.  

Věk: 3-15 let  

Lokalita: ZŠ Náměstí Curieových 

Cena: 3990 Kč 

Termín: 18.7. – 22.7. 2022 

 

 

Kde se přihlásit: www.berutabor.cz 

Sleva: 10 % pro sourozence a účastníky více turnusů   

Nejflexibilnější tábor: váš tábor můžete bezplatně zrušit nebo změnit do čtvrteční půlnoci 
předchozího týdne 

Novinka: možnost přiobjednat balíček „Tábor jako dárek”, který můžete darovat  

Více informací na stránkách www.berukrouzky.cz 

PROjEkTy PRO sENiORy PRAHA 1

Přehled termínů v plavební sezóně 2022:

Termín plavby čas plavby sraz účastníků Náplavka u čechova mostu Termín a čas výdeje vstupenek
09. 06. 2022 10:00–12:00 v 09:30 č. 2 02. 06. 2022, od 08:00

07. 07. 2022 10:00–12:00 v 09:30 č. 2 30. 06. 2022, od 08:00

11. 08. 2022 10:00–12:00 v 09:30 č. 2 04. 08. 2022, od 08:00

05. 09. 2022 18:00–21:00 v 17:30 č. 1 29. 08. 2022, od 08:00

bližší informace k jednotlivým plavbám na tel.: 773 971 773.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LOVCI POKLADŮ – CESTA KOLEM SVĚTA 

Berukroužky pořádají další ročník letního příměstského tábora pod názvem 
Lovci pokladů – Cesta kolem světa. 

 Hlavní aktivity: výroba dřevěného voru a tvorba vlastní mapy, celotáborová hra 
doprovázená spoustou her a akcí. Podnikneme výlet do zoo a kina.  

Věk: 3-15 let  

Lokalita: ZŠ Náměstí Curieových 

Cena: 3990 Kč 

Termín: 18.7. – 22.7. 2022 

 

 

Kde se přihlásit: www.berutabor.cz 

Sleva: 10 % pro sourozence a účastníky více turnusů   

Nejflexibilnější tábor: váš tábor můžete bezplatně zrušit nebo změnit do čtvrteční půlnoci 
předchozího týdne 

Novinka: možnost přiobjednat balíček „Tábor jako dárek”, který můžete darovat  

Více informací na stránkách www.berukrouzky.cz 

Nabízíme
 hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek
 nástup od září 2022
 pevnou pracovní dobu
 platové ohodnocení dle nařízení vlády
  stravenky, zdravotní volno, čtvrtletní odměny, osobní 

ohodnocení
 příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
  fyzicky nenáročnou práci vhodnou i pro mladší důchodce
 nástup možný ihned

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

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

Nabízíme pracovní místo na pozici

PROVOZNí PRACOVNíK 
VOLNOČASOVéHO  

KLUBU PRO SENiORy

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
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Tajenka z minulého čísla: VLiVNí JEZUiTé

AUTOR
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KŘÍŽOVKA
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JMÉNO
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RÁTORA
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PRVEK

NÁDVOŘÍ 
U MEŠITY
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RIVIÉRY

STÁTNÍ
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PLEMENO
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SLOVENSKÉ
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ŠACHTY

POMŮCKA:
ERNO;
NAINA;
POTAM;

VÍTANOV

ZEMĚ
JAVORO-

VÉHO LISTU

ČÁST
TÝDNE

VRANÝ KŮŇ

VYZAŘOVAT
TEPLO

JÍL
(SLOVENSKY)

EVROPAN

PONURÉ
BÁSNICKÉ

DÍLO

TAJENKA

DRUH
OBCHOD-

NÍHO 
ZBOŽÍ

MASTNÉ
KRUHY NA
POLÉVCE

ŽELEZNÝ
ODPAD

ALEXANDR
DOMÁCKY

SAKROVAT

POSTAVA 
Z OPERY
RUSLAN

A LUDMILA

TEXTILNÍ
STEHY

KOREJSKÁ
AUTO-

MOBILKA

SLONÍ ZUBY

TVOJI
10 x 10 ŘÍMSKY
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ANYNKA

VRANÍ
CITOSLOVCE

INICIÁLY
SKLADATELE

MARTINŮ

DŘEVĚNÉ
STROPY

ZÁVODNÍ
VÝBOR

ZNAČKA
SAMARIA

ZASTARALÉ
ZÁJMENO

PODĚ-
KOVÁNÍ
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VYZVÍDÁNÍM

BÝVALÁ
SPZ

ŠACHOVÁ
PROHRA

OBEC 
U HLINSKA 
V ČECHÁCH 

Procházky Prahou 1  (viz str. 26)

Řádové heslo jezuitů přece zní _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU). 

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali pana Josefa Herbsta. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na něj čeká knížka 
Zdivočelá země, kterou napsal Jiří Stránský a vydalo Argo. 
Blahopřejeme! 

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

 iNFOsERVis PRAHA 1

Čtvrtý ročník charitativního závodu Pra-
gue City Swim – www.praguecityswim.cz 
– se letos koná v sobotu 18. června 
na Střeleckém ostrově v Praze. Spolek 
ALSA zve nejen rekreační a profesionál-
ní plavce a nadšence do paddleboar-
dingu, ale také firemní či kamarádské 
týmy a fanoušky, aby poměřili síly mezi 
sebou a zástupci z řad známých osob-
ností a předních českých sportovců. 

„Plav pomáhat“ je tradiční motto 
závodu, jehož účastníci podpoří 
pacienty s amyotrofickou laterální 
sklerózou – ALS. ALS je neurologické 
onemocnění způsobující postupnou 
degeneraci buněk, které ovládají 
pohyblivost svalů a neexistuje na 

něj žádná kauzální léčba. Nemocní 
postupně přicházejí 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 dlouhý úsek Vltavy je vyčleněn 
pacientům s ALS, kteří poplují položení 
na paddleboardu. Pacientský závod je 
zároveň jednou z nejemotivnějších částí 
celé akce. Závodníky na paddleboardu 
a týmovém megaboardu čeká příjem- 
ná 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 star-
tovné. Účastníci se na akci mohou potkat 
s řadou osobností ze světa sportu i kultu-
ry – Nelou Boudovou, Danielou Peštovou, 
kajakářkou Kateřinou Minařík Kudějovou, 
plavkyní Simonou Kubovou, Davidem 
a Tomášem Svobodovými, Lukášem 
Pollertem, Janem Kufem, Janem Tunou 
nebo Davidem Krausem. Odpolednem 
provází již tradičně moderátorky Daniela 
Písařovicová a Kateřina Nekolná. Celý 
den probíhá doprovodný program a po 
skončení závodu bude hrát kapela Hitfak-
ers. Hlavním partnerem závodu je Philips 
Foundation. 

Pavel Šporcl 
pokračuje 
v koncertech
Agentura ŠPORCL ARTS připravila 
nový ročník cyklu, který bude zahájen 
27. září 2022 koncertem Pavla Šporc-
la s názvem Bacha na Šporcla, jehož 
hostem bude varhaník Vojtěch Novák. 
Dalšími hosty Pavla Šporcla budou opět 
významní čeští umělci – Bára Kodetová, 
sopranistka ověnčená třemi Cenami 
Thálie Jana Šrejma Kačírková, peda-
gog Janáčkovy konzervatoře Ostrava, 
akordeonista Vojtěch Szabó, klavírista 
Petr Jiříkovský a také Lubomír Brabec, 
od něhož Pavel Šporcl cyklus převzal.

Koncerty budou opět probíhat  
v Profesním domě MFF na Malostran-
ském náměstí v Praze 1, kromě vánočního 
koncertu, ten se uskuteční v klášteře 
svaté Anežky České.

Cena pro předplatitele celého cyklu 
zůstala stejná, 3 000 Kč. Ceny jednot-
livých koncertů a všechny informace 
o datech a místech konání jsou k dispozi-
ci v e-shopu agentury na adrese  
www.eshop.sporclarts.com u jedno- 
tlivých vstupenek. 

Plavte pomáhat společně 
s Tomášem a Davidem Svobodovými, 
Davidem Krausem nebo Nelou Boudovou 
a podpořte pacienty s ALS

mailto:redakce@praha1.cz
http://www.praguecityswim.cz/
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Alex Křikava Jan Beno Boněk

Evelin Tarábková

Adam Bartoš

František Indra

Barabáš Urban

Lukáš Vesecký

Jan Urbaniec

Stella Velíšková

Adam Vavrys Jakub Mašek

Ernest Gaszczyk

Jasmína KohákováTVítání občánků...
Tentokrát zveřejňujeme fotografie dětí, které byly slavnostně uvítány do 
života 17. 3. a 31. 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!

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

Ondřej VolfNick Pospíšil
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