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 Praha 1 prosazuje změny v parkování

 Nemocnice Na Františku zkvalitňuje péči

 Přijďte do Týnské 17a

 Kradené hodinky ukryl v plavkách!
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Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

Koncert 

„Kouzlo šesti strun a zpěvu“

středa 14. září 2022 od 18 hodin

Kostel sv. Havla
Havelská 24, Staré Město

Vstupné dobrovolné
www.praha1.cz 

www.kostelnislavnosti.cz

M a r k é t a  F a s s a t i  -  s o p r á n
Š t ě p á n  R a k  -  k y t a r a

 

JITKA HILSKÁ 
JANU SKÁCELOVI 

Datum vernisáže:  2. 8. 2022 od 18:00 hod. 
Výstava potrvá:  od 3. 8. 2022 do 3. 9. 2022 
Místo:   Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 
Otevírací doba: ÚT - PÁ: 10:00 – 12:00 | 13:00 – 18:00,  

SO: 10:00 – 14:00  
PO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. 

Srdečně vás zveme na výstavu obrazů inspirovaných poezií Jana 
Skácela, které vznikaly v 90. letech minulého století a v prvním 
desetiletí tohoto století. V této době byly pro autorku jeho básně 
téměř jedinou inspirací a zároveň terapií. 
Nejedná se o ilustrace, obrazy jsou jakýmsi pokusem o výtvarný 
přepis básní. 
Výstava je věnována básníkovi ke stému výročí narození jako 
poděkování za jeho tvorbu.  
 
 
 

@realitypraha1.cz

FacebookFacebook skupina

MAP Praha 1

Magazín 
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@chcisevkliduvyspat

Twitter

@prahajedna

Youtube

@MestskaCastPraha1

Facebook

@prahajedna

ŠKOLA NÁS BAVÍ
Web

www.skolanasbavi.eu

CHCI SE V KLIDU VYSPAT
Web

www.chcisevkliduvyspat.cz

@praha1online

Instagram

@prahajedna

REALITY PRAHA 1
Web

 reality.praha1.cz

WEBY, SOCIÁLNÍ MÉDIA, 
PROJEKTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

BUĎME SPOLU
V KONTAKTU

WWW.PRAHA1.CZ

FacebookMagazín 
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akTualiTy

 FOTOsTRaNa: OslaVa ObcE baRáčNíků 
PETR GuTh hRaDčaNy, lETNí TábOR sENiORů
FOTOsTRaNa: 
PODPOřTE NašE žiVNOsTNíky 
Na „FRaNTišEk“ jE sPOlEhNuTí

PaRkOVáNí Na jEDNičcE

byDlENí V PRazE 1
PřijďTE DO TýNské 17a

PRahu čEká RušNé TuRisTické léTO

NOVá GyNEkOlOGiE V NEMOcNici Na FRaNTišku

PáTé POlicEjNí ODDělENí VyháNí DROGy z ulic

buDOucNOsT VzDěláVáNí Našich DěTí
yOuNG caRiTas

ROzhOVOR s jaRMilOu zaVaDilOVOu, 
řEDiTElkOu Mš PšTROssOVa
slaVíME PaTNácTOu sEzONu VýlETů 
PRO sENiORy
ROzhOVOR s MaRkEM VRabcEM, řEDiTElEM 
FEsTiValu PRaGuE sOuNDs/ sTRuNy PODziMu
Naši žiVNOsTNíci

sTRaTEGiE uDRžiTElNéhO ROzVOjE V PRazE 1

NašE PaMáTky

ROzhOVOR s NěMEckýM VElVyslaNcEM 
V čEské REPublicE

MísTNí PaRlaMENT

PROcházky PRahOu 1

kOlOTOč Na PETříNě 

hisTORiE PRahy 1: 
kRáDEžE Na PRažských PlOVáRNách

Příběhy Našich sOusEDů: jOsEF POsPíšil

POšTOVNí MuzEuM: 
PRVNí PRažská TElEFONNí úsTřEDNa

NOVé čEské kNihy

ObčaNská sPOlEčNOsT

PROjEkTy PRO sENiORy

iNFOsERVis

křížOVka

VíTáNí ObčáNků

Milí sousedé,
je tady léto – čas zaslouženého odpočinku i dobíjení ener-
gie, kdy se rozprcháváme na chaty, chalupy, tábory, k vodě 
i k moři. Dáváme odpočinout svým tělům i myšlenkám, 
poznáváme nová místa, lidi i věci. 

Léto je ale také obdobím, kdy stojí za to být doma 
a využívat volnější rytmus života k procházkám i k návštěvám 
zajímavých kulturních projektů, kterých je u nás v centru  
i v jeho širším okolí dost. Výstavy, včetně těch v naší Galerii 1 
ve Štěpánské ulici, nabízejí řadu zajímavých děl, obdobně 
i divadelní scény, koncerty a další akce. Seniorští sousedé, 
kteří už za sebou mají svůj letní tábor, si mohou zpříjemnit 
dny celodenními autobusovými výlety i dopoledními plavba-
mi po Vltavě. Určitě je tedy z čeho vybírat.

Ani v letních měsících samozřejmě nemůžeme přestat 
pracovat a ani v létě neustane silná příjezdová turistika. Ta 
sice přináší našim obchodníkům důležité příjmy, ale jsou s ní 
také spojeny mnohé negativní dopady. 

Mezi ně pochopitelně patří noční hluk. O boji, který proti 
němu naše městská část vede, jsme vás informovali už v přede-
šlých vydáních magazínu JEDNA. Dalším naším prosazeným 
opatřením je vytvoření speciálního týmu městských strážníků, 
který od konce června působí v nočních ulicích a zaměřuje se 
zejména na místa s vysokou koncentrací skupin opilých lidí, 
hlavně pak turistů. Více informací naleznete uvnitř tohoto čísla.

Najdete tam také důležitá zlepšení parkování, jejichž 
splnění důrazně požadujeme po vedení hlavního města, jež 
je zřizovatelem parkovacích zón, jejichž systém i vymahatel-
nost spolu s vámi dlouhodobě kritizujeme.

Léto je bohužel občas spojené s úrazy i nečekanými nemo-
cemi. S těmi nám naštěstí může pomoci naše Nemocnice Na 
Františku, která v posledních čtyřech letech zaznamenává díky 
podpoře naší městské části velký rozvoj a rozšiřování i zkvalitňo-
vání péče o pacienty. Z její práce mám opravdu radost.

A jsem také rád, že se nám vedle řady dalších, na první 
pohled třeba méně viditelných věcí podařilo zachránit dnes 
už legendární hospodu U Rotundy. Předali jsme ji novému ná-
jemci, který slíbil, že zachová její ráz i lidovost, a o to nám šlo. 

Držím mu palce a vám všem pak přeji krásné léto. 

Váš Petr Hejma
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Pražští starostové 
žádají více peněz 
a pravomocí
Praha 1 hostila 24. června v paláci 
Žofín setkání starostů městských 
částí 1 až 22. Hlavními tématy 
jednání bylo: navýšení financí 
hlavního města pro městské části, 
a to zejména v důsledku nárůstu 
inflace a cen energií; dále poža-
davek na posílení vlivu městských 
částí na chod Městské policie 
hl. m. Prahy a řešení umísťová-
ní ukrajinských dětí do škol.

V otázce fungování Městské 
policie hl. m. Prahy starostové 
upozornili, že občané oprávněně po-
žadují po svých městských částech 
zajištění klidu a bezpečí. Radnice 
ale neřídí ani městské strážníky, ani 
jejich obvodní ředitele. Nemají ani 
vliv na počet strážníků v ulicích.

Starostové proto vyzvali vede-
ní hlavního města, aby připravilo 
návrh na úpravu organizačního 
řádu městské policie. Cílem úpravy 
by mělo být posílení pravomocí 
a vlivu městských částí na jednot-
livá obvodní ředitelství městské 
policie v Praze, a to jak v otázce 
stanovování úkolů, tak v otázkách 
jmenování, odměňování a odvolá-
vání vedoucích pracovníků obvod-
ních ředitelství.

„Konstatovali jsme rovněž, že 
městská policie v Praze vykazuje 
dlouhodobý personální podstav a že 
je třeba přehodnotit počty strážníků 
v jednotlivých městských částech. 
Není možné dlouhodobě udržet na-
příklad noční klid v ulicích Prahy 1 
s tak nízkými počty strážníků,“ upo-
zornil organizátor setkání a starosta 
naší městské části Petr Hejma. 

Tradiční Jahodové reggae, které 
pořádal Kozí spolek, potěšil sousedy 
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Hlav-
ní roli na oblíbené akci hrály jahody 
ve všech možných podobách. Přícho-
zí mohli ochutnat například tvarohové 
knedlíky s čerstvými jahodami, jaho-
dovou zmrzlinu, jahodové tiramisu, 
ale také jahody s barevným pepřem 
a balsamico redukcí. A samozřejmě 
také oblíbené jahody se smetanou 
a cukrem nebo jahodovou limonádu. 
K dispozici byl i dětský koutek a také 
třeba nabídka kvalitních francouz-
ských vín. Voňavou pohodu první-
ho letního odpoledne zpřijemnilo 
hudební vystoupení kapely Amu-
sement Park. Jahodové odpoledne 
podpořila Městská část Praha 1. 

Akce Prostřený stůl se konala už po-
desáté. Letos se odehrála v podvečer 
prvního letního dne v nádherných 
kulisách Malostranského náměstí.

Pořádaly ji občanské sdružení Kam-
paNula ve spolupráci s Nadací Artevide 
a s podporou Městské části Praha 1, 
Městské policie Praha 1 a místního Sboru 
dobrovolných hasičů.  A jak akce, jejímž 
středobodem byl čtyřicet metrů dlouhý 
prostřený stůl, probíhala? Každý, kdo při-
šel, si mohl za 100 korun zakoupit kupón, 
na kterém měl vyznačená čtyři jídla či 

nápoje. Za něj si pak mohl pořídit něco 
dobrého na zub ve stáncích rozmístěných 
v těsném okolí stolu. Výtěžek z akce pu-
toval ve prospěch zdravotně postižených 
dětí z Nadace Artevide, a to především na 
nákup školních a malířských pomůcek.

Hudební program zajistili například 
Hudební soubor nevidomé mládeže, 
Muzikanti z Kampy, sólisté ze Sboru 
Vratislavka, Radek Žalud a žáci Deylovy 
konzervatoře. Součástí čtyřhodinové akce 
byla i prodejní výstava obrazů zrakově 
postižených dětí z Nadace Artevide. 

informace o zápisech do našich mateřských škol

zápis dětí do mateřských škol (český a ukrajinský zápis) 
na školní rok 2022/2023 zřizovaných Mč  a info o volných kapacitách

Název 
školy

celkový počet 
podaných 

žádostí do Mš 

Počet přijatých 
dětí (český 

zápis) *

Počet přijatých 
dětí (ukrajinský 

zápis)

Počet 
volných 

míst

Mš Pštrossova 21 21 5 0

Mateřská škola 
Opletalova

18 + 6 
(speciální třída)

12 + 4 
(speciální třída) 5 0 + 0 

(speciální třída)
Mateřská škola 
Masná 36 36 2 2

Mateřská škola 
hellichova 49 42 0 2

Mateřská škola 
Národní se 
zaměřením 
na ranou péči

72 72 6 8

Mateřská škola 
Revoluční 66 28 0 0

Mš letenská 24 22 2 4

* do českého zápisu spadají i cizinci žijící trvale na území P1.

Prostřený stůl opět pomohl potřebným

Největší motocyklová charitativní akce v čR v Praze 1

kozí plácek 
voněl jahodami

jaké jsou hlavní požadavky naší 
radnice směřované na magist-
rát, který je za systém zón pla-
ceného stání odpovědný?

  Vrátit systému jeho původní 
ochrannou funkci pro území a oby-
vatele centra.

  Obnovit povinnost umístit za před-
ní sklo parkovací kartu.

  Omezit maximální počet parko-
vacích oprávnění (včetně přenos-
ných) pro oprávněné komerční 
subjekty.

  Znemožnit získání parkovacích 
oprávnění (POP) pro vozy carsha-
ringu bez sídla v Praze 1.

  Umožnit provádění kontrol opráv-
něnosti parkování pracovníky 
naší radnice a zapojení zjištěných 
výsledků do systému postihů podle 
příslušných zákonů.

  Zabránit komerčnímu zneužívání 
přenosných POP pro prodej parko-
vacího času.

Další informace naleznete 
na straně 9.

Od 23. června působí v nočních ulicích 
na základě dohody se starostou naší 
městské části Petrem Hejmou speciální 
tým městských strážníků, který cíleně 
řeší narušování nočního klidu větší-
mi skupinami neukázněných osob. 

V případě, že budete svědky 
výskytu uvedených skupin anebo třeba 
i situace, kdy se po ulici pohybují osoby 

Lidem se svalovou dystrofií pomáhá 
tradiční motorkářská charitativní akce 
MDA RIDE, která se v červnu uskutečnila 
v muzejní oáze mezi starou a novou budo-
vou Národního muzea. „Tento projekt tvoří 

skvělá parta, kterou s velkou radostí už 
dlouho podporuji,“ vyzdvihl radní Pra- 
hy 1 Richard Bureš, který kromě pomo-
ci při organizaci opět spolu s ostatními 
návštěvníky přispěl do veřejné sbírky. 

Radnice prosazuje zásadní změny 
v parkování!

Další posílení boje proti nočnímu hluku
poškozující cizí majetek, volejte přede-
vším telefonní linky: +420 222 025 191 
a +420 222 025 192. Zejména v pří-
padě poškozování majetku je důležitý 
popis daných osob i určení směru, 
kterým se vydaly.

K dispozici jsou samozřejmě také 
linka Městské policie 156 a tísňová linka 
Policie ČR 158. 

Euroklíč – společně proti bariérám
MČ Praha 1 uzavřela memorandum 
o spolupráci s Národní radou osob se 
zdravotním postižením ČR. Společně 
budou realizovat projekt Euroklíč, kte-
rým se rozumí univerzální klíč, s jehož 
pomocí se dostane osoba se zdravotním 
postižením či rodič pečující o dítě do tří 
let na vybraná bezbariérová WC a ploši-
ny ve veřejných budovách, v metru, na 
nádražích a dalších veřejných místech.

Praha 1 jako městská část s řadou pa-
mátek otázku dostupnosti veřejných pro-
stor a služeb citlivě vnímá. „Naši odborníci 

průběžně pracují na odstraňování bariér 
i na informování veřejnosti o bezbariéro-
vosti,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma. 

„Naše městská část má služby pro 
osoby s handicapem i seniory na velmi 
dobré úrovni a věnuje jim velkou pozor-
nost. Euroklíč budou oprávněným osobám 
vydávat naši pracovníci z oddělení sociální 
péče a služeb ve Vodičkově 18,“ doplnil  
1. místostarosta Prahy 1 Petr Burgr.

Více informací postupně naleznete 
na www.praha1.cz, v magazínu JEDNA 
a v novinách Soused. 

Známá a tradiční hospoda U Rotun-
dy v ulici Karoliny Světlé má nového 
nájemce! Prostory legendárního 

podniku mu na konci června slavnostně 
předali starosta Prahy 1 Petr Hejma 
a radní Jan Votoček. Důležitým krité-
riem při výběru nového provozovatele 
byla ochota udržet lidový ráz podniku.

Zástupce nájemce Jakub Trubač 
ujistil, že jeho firma chce zachovat ta-
kovou podobu Rotundy, na jakou jsme 
zvyklí, tedy i klasiku české studené 
a teplé kuchyně, včetně příznivých 
cen. 

Oblíbená Rotunda žije!

Foto: Pavel Dvořák, Jaroslav Tatek
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Malostranské papírnictví, balonkárna 
a výroba dekorací POM POM TiME,
Saská 7,  722 152 001

antikvariát Dlážděná,
Dlážděná 7, 
222 243 911

Restaurace V cípu, 
Michalská 5, 
775 007 107

botička – dětská obuv,
Jungmannova 4, 
777 601 601

kafe karolinka,
Betlémská 286, 
774 059 924

Provaznictví újezd,
Vítězná 10, 
776 886 449

První republika,
Templová 6, 
727 842 197

krejčovství zach a spol.,
Újezd 391,
737 767 350

kulíškov,
Náměstí Republiky 656,  
602 623 114

Přijďte k nám, 
těšíme se na vás!

1–3  Již 140 let své existence oslavila 
Obec baráčníků Petr Guth Hradčany. 
Slavnostní průvod účastníků v kro-
jích prošel na začátku června z Poho-
řelce přes Hradčanské náměstí do 
Nerudovy ulice.

4–7  Tradiční letní tábor seniorů z Prahy 1, 
který pořádá naše Středisko sociál-
ních služeb, opět přinesl radost a zá-
bavu! V Dobronicích u řeky Lužnice 
se nikdo z našich starších sousedů 
nenudil.

 Foto: Jaroslav Tatek

1

3

2

4 5

6 7
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Nové gynekologické odděle-
ní, vysokovýkonový robotic-
ký laser, ultrazvuky a výtah 
pro přepravu osob i lůžek 
– to jsou poslední novinky 
z naší Nemocnice Na Fran-
tišku, které představil její 
ředitel David Erhart a za 
zřizovatele starosta Prahy 1 
Petr Hejma. Zastupitelé 
městské části navíc v červ-
nu schválili novou koncepci 
rozvoje nemocnice.

Gynekologické oddělení (primář Filip 
Hron) poskytuje ambulantní péči a v plá-
nu je i zřízení lůžkové části. Moderně 
vybavená ordinace je připravena na 
komplexní gynekologické služby včetně 
ultrazvukových vyšetření, preventivní 
péče a péče o ženy v těhotenství. V sou-
časné době registruje nové pacientky. 

Nové ultrazvuky

Do nemocnice už také dorazily dva nové 
ultrazvukové přístroje, které se budou 
využívat v gynekologické i urologické 
ambulanci. K přístrojům byla dodána 
také speciální sonda, pomocí níž je 
možné v rámci prenatální péče o těhotné 
pacientky provést ultrazvukové vyšet-
ření plodu pomocí 3D/4D zobrazení. 

Nový laser

Na oddělení rehabilitační a fyzikální 
medicíny zakoupila nemocnice moderní 
vysokovýkonový robotický laser, který se 
využívá k ošetření tkání v povrchových 
i hlubších oblastech lidského těla. La-
serové ošetření ulevuje od bolesti, mírní 
zánět či otok. Oproti starším laserům 
stačí menší počet aplikací po kratší dobu, 
přesto je účinek dlouhodobý. K terapii 
je třeba mít doporučení od lékaře.

Ke kvalitní péči patří i kvalitní zázemí, 
a tak se Praha 1 v uplynulých týdnech kom-
pletně postarala o výměnu jednoho z výta-
hů, který slouží k přepravě osob i lůžek.

Další rozvoj nemocnice

Podle v červnu schválené koncepce 
má v blízké budoucnosti Na Františku 
vzniknout mj. velmi důležité výjezdové 
stanoviště Zdravotnické záchranné služby 
hl. m. Prahy anebo třeba onkologická 
ambulance. Otázkou vzdálenější budouc-
nosti je pak výstavba nového objektu na 
pozemku současného parkoviště, jenž 
nemocnici umožní rozšířit její kapacity.

„Díky finanční i další podpoře Pra- 
hy 1 se za poslední čtyři roky podařilo 
z Nemocnice Na Františku vybudovat sta-
bilní a perspektivní zdravotnické zařízení 
s převažující složkou akutní péče,“ ocenil 
ředitel David Erhart a vyzdvihl důležitost 
dlouhodobé perspektivy, kterou zásluhou 
naší městské části nyní nemocnice má.

S tím souhlasí starosta Petr Hejma, 
jenž má „František“ ve své gesci. „Tato 
perspektiva umožňuje nemocnici napří-
klad udržet kvalifikované zaměstnance 
a zůstat perspektivním partnerem pro 
zdravotní pojišťovny a spolupracující zdra-
votnická zařízení. Jedině tak může i nadá-
le poskytovat kvalitní a dostupnou péči. 
A že má naše nemocnice kvalitní pracov-
níky, doložila třeba během pandemie, kdy 
se na ni mohli spolehnout občané Prahy 1 
i jiných městských částí a kdy jsme se její 
zásluhou mohli naplno postarat o naše 
seniory,“ uvedl Petr Hejma. 

Text: (red) Foto: Archiv NNF

na „František“ 
je spolehnutí

zPRáVy z RaDNicE PRAHA 1

Ordinace se nachází v klidné části 
nemocnice, jež nabízí dostatek soukro-
mí. Pro případ neodkladných gynekolo-
gických obtíží je v nemocnici zajištěna 
nepřetržitá pohotovostní služba.

Začněme připomenutím toho, jak se 
pravidla pro parkování u nás postupně 
měnila. Původní systém parkovacích 
karet pro občany a podnikatele byl 
v roce 2017 z rozhodnutí magistrátu 
nahrazen elektronickým systémem: 
zmizely karty za okny a oprávnění se 
vztahuje k poznávací značce a zá-
znamu v databázi. Kontrolu přestala 
provádět městská policie a po Praze se 
začala pohybovat auta s kamerami. 

Celý systém se stal anonymním, 
bez okamžitého postihu a zpětně vzato 
celkově neúčinným. „Namísto ochrany 
lidí a jejich parkovacích míst se promě-
nil na neúčinný automat na pokuty,“ 
konstatoval radní pro dopravu Prahy 1 
Richard Bureš, který před systémem 
varoval již v době jeho příprav a zavádě-
ní. A Praha 1 se na základě získaných 
zkušeností dlouhodobě snaží o úpra-
vy systému a návrat k jeho ochranné 
funkci.

Návrat parkovacích karet?

V roce 2019 začala naše městská část 
usilovat o návrat parkovacích karet za 
předním sklem, které by byly pro všechny 
povinné. Plán vrátit tyto karty ale narážel 
na problém jejich legálnosti – každá věc 
umisťovaná do auta, tedy i karta na sklo, 
musí mít osvědčení, tedy být schválena 
ministerstvem dopravy, jinak by řidiči 
dostávali pokuty. „Příslušné osvědčení 
od ministerstva se ale nakonec poda-
řilo získat, a tak jsme doufali, že tím je 
problém vyřešen,“ popsal Richard Bureš. 

Bohužel ne a zástupci hlavního města 
opakovaně blokovali všechny návrhy, 
požadavky a připomínky, které Praha 1 
v této věci předložila. Podobně na tom byly 
i jiné městské části. Dlouhodobě neřešené 
problémy vyústily v to, že zástupci většiny 
hlavních městských částí společně vypra-

covali a předložili memorandum, které na 
magistrát vzneslo řadu požadavků na změ-
ny v parkování. Tyto návrhy však politické 
vedení hlavního města doposud odmítá.

Co bude dál? „Bojujeme, a tak Pra- 
ha 1 předložila magistrátu seznam jasných 
požadavků, které jsou rychle a nekompliko-
vaně řešitelné a přinesly by výrazné zlepše-
ní situace v parkování. Věřím, že teď už se 

nám podaří pohnout ledy – před volbami, 
nebo po nich…,“ uzavřel Richard Bureš.  

Seznam hlavních požadavků Prahy 1 
naleznete na straně 4.

Text: (red)
Ilustrační foto: Jaroslav Tatek

Parkování na Jedničce 
Otázka parkování je jedním z nejčastěji diskutovaných témat života v Praze 1. 
Lidé platí za parkovací oprávnění, přesto mají na mnoha místech centra problémy 
zaparkovat a opakovaně poukazují na to, že na místech pro místní stojí auta,  
která tam nemají co dělat. Problém řešilo i červnové zasedání Zastupitelstva  
MČ Praha 1. Jak tato situace vznikla, jak ji radnice řeší a co plánuje do 
budoucna? 

Laserové ošetření 
novým přístrojem

Gynekologická ambulance má nové 
vybavení
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(Pokračování na str. 13)

Bydlet v Praze 1 nemusí 
být nedostupný luxus

V současné době se v Praze 1 nachází 
přes devět set obsazených bytů ve 
správě naší městské části. Do tohoto 
počtu nejsou samozřejmě zahrnuty 
ubytovny, domy s pečovatelskou služ-
bou a další ubytovací zařízení. Volných 
bytů je přibližně sto padesát. „Toto číslo 

je však lehce zavádějící. Ne všechny 
volné byty budou k dispozici, protože se 
například v dané budově chystá změna 
využití prostor a čeká se pouze na od-
stěhování stávajících obyvatel z ostat-
ních bytových jednotek,“ vysvětlil Karel 
Sýkora. Počet volných bytů je tak třeba 

Byt v Haštalské 7 v původním stavu a po opravě v rámci standardu  
MČ Praha 1

brát s rezervou. Co však dobře ilustruje 
koncepční práci zaměstnanců úřadu, je 
porovnání s počtem volných bytů před 
nástupem Jana Votočka do Rady  
MČ Praha 1. „Jejich množství se tehdy 
pohybovalo kolem dvě stě třiceti. A to se 
samozřejmě byty průběžně uvolňovaly, 

jelikož se lidé stěhují či bohužel umírají. Těchto vrácených 
bytů bylo sedmdesát,“ řekl k obsazenosti radní Jan Votoček. 

Část jednotek je vyčleněna preferovaným profesím, mezi 
které patří například státní i městští policisté, učitelé, zdravotníci, 
úředníci a další. Tuto kvótu Praha 1 naplňovala již před nástupem 
Jana Votočka. Co tedy vedlo k úspěšnému snížení ostatních ne-
využívaných bytů? V první řadě to jsou komerční pronájmy. Slovo 
komerční může v leckom evokovat to, že byt bude sloužit ke ko-
merčnímu užití. To však není pravda. V tomto případě to znamená 
klasický pronájem fyzickým osobám, které musí splnit stanovené 
podmínky, aby se mohly o pronájem ucházet ve výběrovém řízení. 
„Je nutné být občanem Evropské unie. Zároveň daná osoba ne-
smí mít byt v Praze 1 v osobním vlastnictví a pochopitelně je zde 
také brán ohled na to, aby se byt nevyužíval právě ke komerčním 
účelům, jako může být Airbnb,“ uvedl příklady radní. 

Velkou roli při obsazování bytů v Praze hraje také proces 
tzv. samooprav. Jedná se o jedinečnou příležitost získat bydlení 
v centru metropole za výhodných podmínek. „Samoopravy fun-
gují na jednoduchém principu, kdy nájemce z vlastních prostřed-
ků zrekonstruuje danou bytovou jednotku a městská část mu ná-
sledně poskytne výhodný fixní nájem, který se po dobu patnácti 
let nezvýší,“ popsal Jan Votoček. „Jedná se o win-win situaci. 
Zájemce od nás obdrží vypracovaný projekt rekonstrukce, který 
stačí dodržet, a za to od nás získá patnáctiletou jistotu bydlení za 
dobrých podmínek, které se nezmění ani v případě, kdy nastane 
například podobná inflace jako nyní,“ doplnil Karel Sýkora.

Byty ke komerčnímu pronájmu i samoopravám naleznete 
na webu reality.praha1.cz, kde se kromě aktuální nabídky včet-
ně 3D prohlídek nacházejí veškeré informace o podmínkách 
těchto pronájmů. Přesvědčte se o tom, že bydlet v Praze 1 
nemusí být nedostupný luxus. 

Text: Jan Petříš
Foto: Archiv MČ Praha 1

Bydlení v Praze – komplexní téma, které v současnosti přináší řadu 
problémů. Počínaje vysokými cenami prodeje i pronájmu a konče 
vylidňováním některých lokalit. Jedním ze způsobů, jakým je může 
částečně eliminovat Praha 1, je nabídka bytů v jejím vlastnictví. 
Zájemcům o koupi či pronájem dokáže nastavit takové podmínky, 
které jsou pro běžného člověka přijatelné. Díky chytrému procesu 
uvolňování a obsazování, který zavedl úsek pod vedením radního  
Jana Votočka, se počet nevyužívaných prostor k bydlení razantně snížil. 
Jan Votoček a zastupující vedoucí oddělení technicko-provozního  
Karel Sýkora nám popsali, co za tímto úspěšným procesem stojí.

ZDenní stacionář je ambulantní sociální služba, kam 
klienti ráno přicházejí a večer se vracejí do svého do-
mova. U nás si mohou spolu s ostatními popovídat, 
naobědvat se, vyzkoušet si aktivity připravené klientům 
na míru, zacvičit si populární cvičení na židlích, tréno-
vat paměť nebo jen přihlížet. Samozřejmě pamatujeme 

nezůstávejte sami doma:
Přijďte do Týnské 17a 
Zůstáváte sami doma a cítíte se osamělí? Prodělali jste závažné onemocnění 
nebo jste omezeni pohybově? Vypravte se i tak mezi vrstevníky. Za Týnským 
chrámem v Týnské ulici se v příjemném vnitrobloku skrývá zahrada s fontánou 
a lavičkami. Je součástí domu s pečovatelskou službou a je otevřena také senio-
rům přicházejícím zvenčí, kteří mají chuť zde příjemně strávit den. K dispozici je 
denní stacionář a je jen na vás, zda v něm prožijete celý den, nebo jen jeho část. 

i na odpočinek a chuť si s ostatními například poslechnout 
gramofonovou desku nebo CD, které objevíte u nás, nebo si 
je přinesete, abyste se s námi podělili o to, co máte rádi. Ne-
můžeme vám nahradit vrstevníky, o které jste někteří již přišli, 
ale nabízíme setkání s lidmi, kteří jsou v podobné situaci.

Praha 1 Malá Strana
& Kampa

21\9\2022 

16. ročník

Pořádají Česká centra ve spolupráci s EUNIC.  
Akce se koná pod záštitou Zdeňka Hřiba, primátora hl. m. Prahy,  
a Petra Hejmy, starosty Městské části Praha 1.

18—23 hodin

www.nocliteratury.cz
fb: Noci.Literatury

Vybraná čtení budou  
tlumočena do českého  
znakového jazyka.

Organizují: Záštita: Ve spolupráci:

Hlavní mediální partner: Partneři:

Noc literatury 

Byt v okolí Havelského trhu  
před a po samoopravě

Radní Jan Votoček
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Prognóza, že letní sezona bude divoká, 
vychází mimo jiné z komentovaných 
finančních výsledků společnosti Airbnb. 
První čtvrtletí roku 2022 bylo pro Airbnb 
rekordním čtvrtletím. „Hosté nadále ces-
tují, vracejí se do měst a překračují hrani-
ce na úroveň před pandemií nebo dokon-
ce nad ní,“ uvedl generální ředitel Airbnb 
Brian Chesky. Airbnb navíc prohlásilo, 
že na konci dubna 2022 měli na letní 
sezonu rezervováno o 30 % více nocí, než 
za stejné období v roce 2019. „Kromě 
výsledků Airbnb sledujeme i faktickou 
nabídku krátkodobého ubytování v Praze 
a už červnové dny hlásí obsazenost 
okolo 81 %,“ říká Broňa Sitár Baboráková, 
předsedkyně Výboru proti vylidňování 
centra a podporu komunitního života.

nezůstávejte 
sami doma:

Přijďte 
do Týnské 17a 

kého práva a práva na volný pohyb 
služeb. To, co se zdálo jako fungující 
model, bylo nyní zpochybněno. Výbor 
pečlivě sleduje dění v zahraničí 
právě proto, abychom se poučili. 

Projekt 
chci se v klidu vyspat

„Chci se v klidu vyspat, je moje 
největší přání. Žijeme mezi neu-
stále se střídajícími partičkami 
turistů nerespektujícími, že v domě 
bydlíme my normální lidé, kteří 
tu vychováváme děti a vstáváme 
ráno do práce. To je můj motor, 
který mě přivedl až do komunální 
politiky. Z původního sloganu se 
stal projekt městské části Praha 1. 
Vytvořili jsme web a facebookový 
profil,“ dělí se o své zkušenosti 
předsedkyně výboru. Na webu  
www.chcisevkliduvyspat.cz je pro- 
blematika krátkodobého ubyto- 
vání podrobně shrnuta.

jste vystaveni  
negativním dopadům 
krátkodobého ubytování? 

Pokud se dostanete do takové situ-
ace, nejste na ni sami. Porušování 
zákonů neprodleně hlaste policii, 
zejména v ohrožení, a to na linky 
158, 156 nebo 112. Městská část 
ve spolupráci s městskou policií 
zřídila telefonní linku Volejte 
Opletalku 221 097 241, která 
slouží přímo k nahlašování poru-
šování nočního klidu v souvislost 
s problematikou krátkodobého uby-
tování. Zde jsou strážníci připraveni 
okamžitě řešit potíže plynoucí  
právě z negativních dopadů turis-
mu. Můžete volat také na číslo  
702 105 535, kde je možné 
nahlásit problémy s krátkodobým 
ubytováním spojené. Např. porušo-
vání emisních limitů, tzn. pokud jste 
z bytů, které jsou krátkodobě prona-
jímány, obtěžováni zápachem, kou-
řem, vibracemi, nebo pokud řešíte 
nelegální umísťování keyboxů, pří-
padně víte, že dochází k porušování 
povinností ubytovatele. Vaše pro-
blémy s vámi projednáme a předá-
me konkrétním orgánům k řešení. 

Text: (red)
Foto: Broňa Sitár Baboráková

MůžETE NáM POMOci

Usilujeme o to, abychom mírnili 
negativní dopady krátkodobé-
ho ubytování. Abychom věděli, 
kam máme své úsilí směrovat, 
potřebujeme vědět, které lokali-
ty patří k postiženým. Pomozte 
nám doplnit mapu problematic-
kých míst. Dejte nám vědět na 
info@chcisevkliduvyspat.cz.  

jak to zařídit?

Jste-li občany Prahy 1, stačí se nám 
ozvat. Doprovod či dopravu lze řešit 
individuálně. Podívejte se tedy na 
naše webové stránky nebo rovnou 
zavolejte, rádi vám poradíme a pomů-
žeme. Právě nyní potřebujeme vědět, 
jak velký je o službu zájem, abychom 
od září mohli navázat tam, kde nás 
zastavila pandemie koronaviru.

Nenechte se odradit možnými 
obtížemi. Ti, kdo denní stacionář 
znají, vědí, že za zkoušku to stojí. Moc 
dobře víme, že vlastní program začne 
už u vás doma přípravou na cestu 
k nám. Právě tato skutečnost je ale 
podle paní Ireny, která k nám pravidel-
ně doprovází svého manžela, zásadní. 
Jak říká: „Nejdůležitější je změna 

prostředí. Pro manžela je velkým 
přínosem, že odejde z bytu, jako když 
chodil do práce. Skutečnost, že se jde 
někam, kde se něco dělá, je, myslím, 
důležitá pro všechny lidi. A samozřej- 
mě je to dobré i pro mě. Mohu ten den 
něco zařídit a věnovat se aktivitám, 
které společně dělat nemůžeme, a to 
s vědomím, že je o manžela postará-
no.“

Ve Středisku sociálních služeb 
Praha 1 se řídíme slovy: Každý den 
stojí za to, aby ho člověk žil. Přijďte ho 
tedy prožít společně s námi. 

kONTakT: tel.: 724 021 782, 
www.socialnisluzby-praha1.cz

Text: Iveta Czerná, 
koordinátorka DPS Týnská

Ilustrační foto: Jaroslav Tatek

(Dokončení ze str. 11)

Prahu čeká 
rušné turistické 
léto
Po třech letech omezení jsme se s pandemií naučili žít. 
Víme, že léto je pro covid oddechový čas. Kdo si ale zřej-
mě neodpočine, jsou občané Prahy 1. Fenomén krátko-
dobého ubytování znovu mocně posiluje. Hlavní město 
očekává v letních měsících nápor turistů.

zákon o krátkodobém 
ubytování

Městská část nemá mnoho pravomo-
cí, jak krátkodobé ubytování omezit. 
Existují zákony, pod které krátkodobé 
ubytování spadá, jako je např. občan-
ský, živnostenský nebo stavební zákon 
a řada dalších. Ty ovšem vznikaly 
v době, kdy se o platformách typu 
Airbnb ani nevědělo. „Novelizace zá-
konů by mohla pomoci situaci aspoň 
částečně, ale hlavně rychle řešit. 
Aktuálně například leží ve sněmovně 
návrh novely živnostenského zákona 
a zvažuje se návrh novely občanské-
ho zákoníku,“ vysvětluje Baboráková 
a dodává: „Zároveň je třeba problema-
tiku řešit komplexně a rozhodně pod-
poruji vznik nového zákona. Ubytování 
à la Airbnb nelze zakázat. Sdílená 
ekonomika tu je a bude a může nám 
dobře sloužit. Je ale třeba se vrá-
tit k původní myšlence a dát tomu 
spravedlivá pravidla. Jsme v kontaktu 
s pracovníky Ministerstva pro místní 
rozvoj, které vznik nového zákona má 
jako pracovní úkol. Diskutujeme, uka-
zujeme praxi, předkládáme argumen-
ty a sdílíme zkušenosti ze zahraničí.“ 

zahraniční zkušenosti 
jsou nepřenositelné

A nebylo by tedy jednodušší převzít 
osvědčené zákony a regulace ze 
zahraničí?  „Při obecném pohledu na 
věc to zní logicky, ale bohužel v realitě 
to nemůže fungovat. Především na-
razíte na problematiku legislativního 
rámce, který je pro každou zemi spe-
cifický, byť se řada předpisů sladila 
s legislativou Evropské unie. Je třeba 
se problematice neustále věnovat, 
sledovat, jaká opatření jsou přijímá-
na, jak obstojí, pokud jsou u soudu 
napadena. Monitorujeme i dosavad-
ní judikáty související s tematikou, 
abychom věděli, jak u soudů obstáli 
občané nebo třeba SVJ,“ upřesňuje 
předsedkyně výboru Baboráková. 
Platformy zprostředkovávající krát-
kodobé ubytování využívají každou 
skulinku, aby regulace samospráv 
napadaly u soudů.  Například Amster-
dam zavedl poměrně přísná omezení, 
ale vloni nizozemský soud rozhodl 
ve prospěch sdružení zastupujícího 
zájmy majitelů domů, kteří pronajíma-
jí své nemovitosti prostřednictvím Ai-
rbnb a dalších platforem. Úplný zákaz 
je podle soudu zásahem do vlastnic-

http://www.chcisevkliduvyspat.cz/
https://www.socialnisluzby-praha1.cz/
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Během covidových lock-
-downů téměř vymizel po-
uliční prodej drog a léčiv 
v centru metropole. Nyní už 
ale detektivové a vyšetřo-
vatelé 5. oddělení obecné 
kriminality (5. OKK) Ob-
vodního ředitelství policie 
Prahy 1 mají plné ruce práce 
s jeho potíráním. Bohatý 
noční život spolu s obno-
veným turismem obchodu 
s omamnými a psychotrop-
ními látkami (OPL) nahrává. 
Dnes už se ale neodehrává 
jen v potemnělých zákoutích 
staré Prahy, funguje přede-
vším po telefonu jako dováž-
ková služba. 

Pouliční prodej drog velmi nízké kvali-
ty, především pervitinu, mezi osobami 
z nejnižších sociálních vrstev stále 
přetrvává. Konzumenti mají zájem 
také o lékařem nepředepsaná léčiva.  

„V předchozích letech byl vel-
kým problémem pouliční prodej drog 
dealery z afrických zemí, šlo především 
o migranty z Nigérie. Centrum Prahy 
jimi bylo doslova zaplaveno,“ říká nad-
poručík Milan Sojka, zástupce velitele  
5. OOK. „Nabízeli kolemjdoucím 
marihuanu, kokain a tablety extáze,“ 
dodává.

Aby dealeři policii ztížili práci, nepo-
stávali už na jednom místě, ale vzájemně 
spolupracovali.  Zájemce si vodili do 
uliček a zákoutí bez dohledu kamerového 
systému. Rovněž u sebe už nemívali větší 
množství drog a docházeli si pro další 
dávky do skrýší. 

Páté policejní oddělení 
vyhání drogy z ulic

Moderně a přes telefon

Trendem posledních let je ale stále 
více prodej drog, nejčastěji kokainu, 
na objednávku přes telefon. „Zá-
jemce napíše dealerovi na mobilní 
telefon přes aplikaci WhatsApp 
místo, čas a požadované množství, 
a ten podle navigace na smluvené 
místo drogu přiveze. Obchod probí-
há ve vozidle a pachatel pokračuje 
v cestě za dalším zájemcem,“ říká 
Milan Sojka s tím, že dopadnout 
takové dealery je pak ještě těžší. 

Samostatnou kapitolou jsou 
takzvaní „šméčkaři“. Jde obvykle 
o osoby romského etnika prodávající 
různorodé látky, které za drogy pouze 
vydávají. Nejčastěji se jedná o různé 
drcené tablety, sodu, sádru nebo 
třeba narychlo naškrábanou omítku. 
Zelené a bylinné čaje nahrazují ma-
rihuanu, asfalt vyloupnutý z pražců 
tramvajových kolejí zase hašiš. „Jeli-
kož tyto látky nabízejí obvykle v noci 
opilým zahraničním turistům, jsou při 
prodeji velmi úspěšní. Podle našich 
zkušeností počet těchto prodejců 

převyšuje počet dealerů skutečných 
drog,“ uvádí Milan Sojka.

bez turistů a nočních podniků 
pouliční prodej utichl

V souvislosti s pandemií covidu-19 
došlo zhruba od poloviny března 2020 
především po uzavření hranic pro tu-
risty a omezení provozu restauračních 
zařízení prakticky k vymizení poulič-
ního prodeje OPL dealery z afrických 
zemí. „Nyní, po zrušení většiny opatření 
a opětovném přílivu turistů, se začínají 
afričtí dealeři v centru Prahy znovu 
objevovat, byť ne v takovém rozsahu. 
Další pouliční dealeři drog zároveň pře-
nesli své aktivity mimo centrum Prahy, 
především na Smíchov a Palmovku,“ 
popisuje současnou situaci zástupce 
velitele 5. OOK. Jeho oddělení čítá 
v současnosti kromě vedoucího a zá-
stupce sedmnáct detektivů, šest vyšet-
řovatelů a jednu civilní pracovnici. 

Text: Milan Hulínský
Ilustrační foto: Pixabay.com

nemocnice na Františku 
poprvé v historii 
poskytuje 
gynekologickou péči
Nemocnici Na Františku se podařilo zís-
kat statut zdravotnického zařízení dispo-
nujícího urgentním příjmem. Jeho sou-
částí je také nepřetržitá gynekologická 
ambulantní služba. Zřízení gynekologie 
Na Františku bylo i přáním zřizovatele ne-
mocnice – Městské části Praha 1, která 
chtěla zajistit tuto specializovanou péči 
pro místní obyvatelky. Nyní se to tedy 
povedlo, a to vůbec poprvé v historii ne-
mocnice. Jejím prvním primářem se stal 
MUDr. Filip Hron.

Na co se budete v rámci gynekologické péče zaměřovat?
Rádi bychom našim pacientkám poskytli komplexní gyne-
kologickou péči. Tedy nejen složku ambulantní, ale rovněž 
péči lůžkovou. Naše nemocnice bohužel nemá možnost 
zřídit zároveň porodnici, přesto ale chceme našim těhot-
ným pacientkám zajistit kompletní prenatální péči až do 
termínu porodu, a to včetně ultrazvukových vyšetření.

Plánujete provádět i gynekologické operace?
Určitě. Operační péče ke gynekologickému oddělení neod- 
myslitelně patří a my bychom rádi pacientkám zajistili komplexní 
řešení jejich obtíží. Naší prioritou nyní je, abychom po úspěšném 
spuštění ambulantní složky gynekologické péče a zajištění nepře-
tržitého provozu zřídili právě lůžkové oddělení. Věřím, že s dosa-
vadní podporou městské části Praha 1 a díky vstřícnému postoji 
vedení nemocnice se tyto kroky podaří v brzké době uskutečnit.

jaké služby ambulance nabízí?
Zajišťujeme v ní komplexní gynekologickou a prenatální péči. 
Rádi bychom svou pozornost zaměřili i na ambulantní péči 
o pacientky s poruchami močové kontinence. V budoucnu 
chceme otevřít i ambulanci pro léčbu hormonálních poruch. 
Samozřejmě jsme si vědomi našich limitací, a proto se snažíme 
spolupracovat v oblasti navazující péče, ať už onkogynekologické 
či urogynekologické, s velkými pražskými klinickými pracovišti. 

 
jak už jste v úvodu zmínil, vaše oddělení by mělo zajišťovat 
nepřetržitou gynekologickou službu. Mohou se na vás pacientky 
obrátit s akutními potížemi skutečně kdykoli?
Ano, gynekologická ambulance pracuje v nepřetržitém čtyřiadva-
cetihodinovém provozu. Lékař je tedy v nemocnici k řešení neod-
kladných obtíží k dispozici stále. Jako velikou výhodu vidím též čty-
řiadvacetihodinový provoz nemocniční lékárny. Pacientka si tedy 
předepsané léky může pohodlně vyzvednout, kdykoli potřebuje. 

Text: Lucie Krausová Foto: Archiv Nemocnice Na Františku

MUDr. Filip Hron je lékařem se specializací v oboru gyne-
kologie a porodnictví. Deset let působil v největší porodnici 
v České republice – Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-
-Podolí, kde se věnoval péči o ženy s diagnózou trofoblastic-
ké nemoci. Je členem Sdružení nemocničních gynekologů 
a porodníků a Evropské společnosti pro diagnostiku a léčbu 
trofoblastické nemoci. Během studií a své lékařské praxe 
absolvoval zahraniční stáže v Itálii, Německu a Velké Britá-
nii. Před příchodem do Nemocnice Na Františku působil na 
gynekologickém oddělení v Nemocnici Mělník.

zDRaVOTNicTVí  PRAHA 1

MUDr. Filip Hron, primář gynekologie Na Františku
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Celou konferencí hosty provázel odborník na vzdělávání Václav 
Trojan. Ačkoli se hovořilo o vzdělávání budoucnosti, řada prezen-
tací se věnovala i těm nejzákladnějším principům, které zejmé-
na školy ve městech nejsou příliš schopny do výuky aplikovat. 
Řeč je samozřejmě o tradičních řemeslech či vztahu k přírodě. 
„Jsem nadšená, že konference zahrnuje pestré spektrum oblastí 
vzdělávání. Vidíme zde řadu ukázek aplikace moderních tech-
nologií, které s globálním pokrokem do škol musíme dostat. Je 
však dobře, že zde dostávají prostor právě i tradiční manuální 

činnosti,“ prohlásila na konferenci místostarostka Špačková. 
Oblast tradičních řemesel na konferenci představil spolek Šikov-
né děti, se kterým již Praha 1 a její školy úzce spolupracují. Na 
pomyslném řečnickém stupínku se objevili také zástupci školy 
v přírodě v Česticích, prezentovaly se také volnočasové aktivi-
ty pro děti či vzdělávaní dětí se zrakovými poruchami. Velkým 
tématem byla práce s moderními technologiemi ve školách. 

Text: Jan Petříš

Praha 1 dlouhodobě spolupracuje s organi-
zací Charita Česká republika, která pomáhá 
v mnoha oblastech. Kromě toho se snaží 
také motivovat mládež k tomu, aby se nebá-
la podílet na zlepšování světa. Díky celoev-
ropské platformě Young Caritas se mohou 
děti již od útlého věku zapojit různými způ-
soby do této chvályhodné činnosti. 

Převzít společenskou odpovědnost a stát se součástí něčeho, co 
opravdu dává smysl? Young Caritas je ta nejlepší možnost. Dob- 
rovolnictví v této organizaci nespočívá jen ve výpomoci v sociál- 
ních a zdravotnických službách, ale především v organizaci osvě- 
tových akcí, školních či komunitních projektů. Pro mládež může 
být start v neziskovém sektoru skvělou zkušeností před nastá- 
vající pracovní kariérou.

Mladí lidé si zde mohou vyzkoušet své organizační schop-
nosti na letních příměstských táborech, mohou zužitkovat svou 
kreativitu při přípravě různorodých workshopů a jiných eventů. 
Young Caritas nabízí také možnost stáží, které jsou určeny ze-

Od vajíčka k robotu: 
Budoucnost vzdělávání našich dětí

Young Caritas: 
I mladí chtějí pomáhat

V červnu se ve středisku volného času Jednička uskutečnila konference o trendech 
ve vzdělávání dětí. Konferenci připravil realizační tým Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání II – MČ Praha 1. Zúčastnili se ho pedagogové, odborníci, studenti a další 
hosté. Během téměř tří hodin se na konferenci vystřídala celá řada řečníků, kteří 
odprezentovali svoje vize vzdělávání, přičemž některé z nich se již realizují v rámci 
jednotlivých škol či jiných vzdělávacích institucí. Na konferenci nechyběla ani radní  
pro školství a místostarostka Prahy 1 Eva Špačková.

kdy jste začala poprvé učit  
v mateřské škole v Praze 1?
Bylo to v roce 1985 ve školce v Mezi-
branské ulici. Než jsem zahájila svoje 
čtyřiadvacet let dlouhé „ředitelování“ 
ve školce Pštrossova, byla jsem tři 
roky ředitelkou ve školce v Dušní. Ta 
se v roce 1996 rušila a já jsem vyhrála 
konkurz do mateřské školy Pštrossova.

bude se vám po něčem stýskat?
Je fajn, že se budu moci věnovat už 
jen soukromým aktivitám, ale školka 
mi bude chybět. Jde o velmi rodinnou 
školku. Dnes už se k nám vrací rodiče, 
které jsem učila jako děti. Hlásí se k nám 
i babičky a dědečkové, kteří vzpomínají 

na to, jak to ve školce vypadalo dříve. 
Jsem se svou prací hodně sžitá, máme 
tady báječný a stabilní tým lidí, kterým na 
dětech opravdu záleží. Bude se mi stýskat 
po životě školky a hezké atmosféře. 

Na co se těšíte?
Na aktivity mimo školku. Mám krásnou 
chalupu s velikým sadem, kde mám 
mnoho přátel. Mám také dvě vnouča-
ta, pětiletou Elišku a tříletého Lukáška. 
Dcera nastupuje zpět do zaměstnání, 
takže bude potřebovat pomoc ba-
bičky. Během pracovního vytížení na 
pozici ředitelky jsem se mohla vnou-
čatům věnovat pouze o prázdninách. 
Těším se, že jim to teď vynahradím.

jaké máte zkušenosti se současnými 
rodiči?
Když to srovnám s dobou před více než 
třiceti lety, jsou dnešní rodiče více pracov-
ně vytížení, jsou starší, prarodiče většinou 
ještě také pracují. Objevuje se vyšší  
rozvodovost, střídavá péče. Ale pokud se 
na to podívám obecně – máme rodiče, kte-
ří jsou nespokojení, stěžují si, nedodržují 
pravidla a na druhé straně rodiče spokoje-
né, báječné, ze kterých čerpáme energii. 

co děti ve školce nejvíc baví?
Myslím, že ten každodenní život. Máme 
úžasný školní vzdělávací program, který 
vychází z tradice školky. Tady se totiž 
vždy hrálo pro děti maňáskové divadlo. 
A tak jsme vytvořili vzdělávací program 
Putujeme s Kašpárkem. Ten je rozdělen 
do několika částí podle roku. V září třeba 
Kašpárek vítá a motivuje jednotlivé třídy. 
S jeho pomocí se věnujeme adaptaci dětí, 
seznamování se s prostředím, snažíme 
se, aby děti navázaly přátelské vztahy. 
Díky MČ Praha 1 a jejímu odboru školství 
mají naše děti příležitost pobavit se na  
různých akcích mimo školku. Nedávno 
to byl krásný Den dětí. Pomáhá nám i 
Nadace Pražské děti, která zajišťuje výuku 
plavání v bazénu AXA a umožňuje našim 
dětem využívat Beach club na Strahově.  

Daří se vám propojovat starší  
a mladší děti?
Chceme mezi dětmi podporovat sou-
náležitost. Jsou sice rozdělené do tříd 
podle věku, ale jsme malá školka, a tak 
se ráno a pak odpoledne na zahradě 
sejdou děti ze všech tříd. Starší pak 
mohou pomáhat mladším a ty malé si 
mohou hrát se staršími kamarády. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Pavel Dvořák

Jarmila Zavadilová: 
Podporujeme 
sounáležitost mezi dětmi
Po čtyřiadvaceti letech končí Jarmila Zavadilová, ředitelka mateřské školy Pštrossova, 
svoji kariéru a odchází do důchodu. Povídali jsme si s ní o „její“ školce, ale také třeba 
o tom, jací jsou současní rodiče, a o jejích plánech do budoucna.

jména vysokoškolským studentům. Mladší děti se mohou připojit 
za pomoci svých rodičů nebo v rámci své školy. „Praha 1 je velice 
ráda, že se může podílet na takto skvělém projektu, který se sna-
ží šířit dobro nejen v naší, ale i v nadcházející generaci,“ ocenila 
místostarostka Prahy 1 Eva Špačková. 

Více informací o Charitě a Young Caritas se dozvíte na: 
www.youngcaritas.cz a www.charita.cz. 
Text: Jan Petříš Foto: Archiv Young Caritas Jarmila Zavadilová, ředitelka mateřské školy Pštrossova
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jaký program letos plovoucí scéna 
nabídne?
Další ze série výjimečných koncertů 
pořádaných naším festivalem na plovoucí 
scéně Prague Sounds se uskuteční 2. zá- 
ří. Ve spolupráci s Úřadem vlády České 
republiky a Českou filharmonií pořádáme 
oficiální koncert u příležitosti českého 
předsednictví v Radě Evropské unie 
s názvem Koncert pro Evropu. Zahraje 
Česká filharmonie pod taktovkou dirigen-
ta Semjona Byčkova a Pražský filhar-
monický sbor pod vedením sbormistra 
Lukáše Vasilka. Zazní Beethovenova Óda 
na radost, Smetanova Vltava, Dvořákův 
Karneval a jedna z nejsilnějších duchov-
ních skladeb hudebních dějin vůbec – 
Glagolská mše Leoše Janáčka. Návštěv-
níci na plovoucím hledišti, ale i přihlížející 
z přilehlých nábřeží, Slovanského ostrova, 
plavidel či mostu Legií se tak mohou 
těšit na jedinečný hudební zážitek.

jak už se na Prague sounds stává 
tradicí, půjde o koncert s mimohudebním 
přesahem?
Ano. V roce 2020 jsme uprostřed korona-
virové krize uspořádali první koncert na 
Vltavě, akci nazvanou Hope for Prague, 
kdy britský houslista Daniel Hope vyslal 
do celého světa poselství naděje, že hud-
ba spojuje i v nejtemnějších časech. O rok 
později byl hlavní hvězdou fenomenální 
violoncellista Yo-Yo Ma se svým bez-
mála tříhodinovým duchovním sólovým 
koncertem suit J. S. Bacha. Jsme hrdí, že 
v roce našeho předsednictví jsme byli po-
věřeni uspořádáním koncertu, který bude 
oslavou našeho společného evropského 
domova, který je ve válečné době o to vý-
znamnější. Těší mě, že toto poselství po-
putuje nejen do celé České republiky, ale 
i Evropy. Koncert totiž odvysílá v přímém 
přenosu Česká televize a ze záznamu 
evropský televizní kulturní kanál TV ARTE.

Na jaký další program se můžeme
těšit?
Od 23. října se přesuneme do koncert-
ních sálů. Na festival zavítá neoklasický 
klávesový mág Nils Frahm, charismatická 
zpěvačka Laura Mvula, svébytný vládce 
slova Ghostpoet, jazzové all-star kvarteto 
Redman, Mehldau, McBride a Blade či 
bubeník Makaya McCraven přezdívaný 
beat scientist. Naši návštěvníci se mohou 
těšit také na průkopníky akustického 
techna Brandt Brauer Frick Ensemble, 
jubilující legendu Jiřího Stivína, kon-
cert ansámblu Snarky Puppy a sólový 
recitál mandolinisty Chrise Thileho.

Vstupenky a podrobný program jsou k dis-
pozici na webech koncertproevropu.cz 
a praguesounds.cz. 

Text: (red)
Foto: Tomáš Nosil

Marek Vrabec: 

Koncert na plovoucí 
scéně Prague Sounds 
bude i oslavou společného 
evropského domova
Třetí rok po sobě vyroste v září u Slovanského ostrova 
plovoucí scéna s hudebním programem připraveným 
festivalem Prague Sounds/Struny podzimu. Letos 
nabídne koncert, který nebude jen oslavou hudby, ale 
také společné Evropy. Půjde totiž o oficiální koncert 
českého předsednictví v Radě Evropské unie. „Plovoucí 
jeviště musí unést sto sedmdesátičlenný ansámbl. 
Hlediště pojme přes tisíc diváků. Takže v naší historii 
půjde o zdaleka největší výtlak,“ říká zakladatel a ředitel 
festivalu Prague Sounds/Struny podzimu Marek Vrabec, 
s nímž jsme si o unikátním festivalu povídali. 

Je to již patnáct let, co se naši senioři 
vydali na první výlet. Bylo to v dubnu 2008 
a autobus tehdy mířil do Litoměřic a na 
zámek Ploskovice. Tím zahájila MČ Pra- 
ha 1 startovní program seniorských výletů. 
Během tří měsíců se staly výlety tak 
oblíbené, že byl přidán autobus a kon-

cem roku už jezdily tři autobusy dvakrát 
měsíčně. Dlouhodobě se výlety ustálily 
v této frekvenci. MČ Praha 1 se svojí pří-
spěvkovou organizací Středisko sociálních 
služeb zorganizovala pro své občany do 
roku 2022 přes tři sta výletů nejen do 
všech koutů ČR, ale také do Německa, 

Rakouska, Polska a Slovenska. Výlety 
od začátku organizuje a vede Karel Ulm. 
K příležitosti patnácté sezony připravilo 
Středisko sociálních služeb výroční výlety: 
20. září do polské Vratislavi a 22. září do 
německého Norimberku. Připomeňme si 
některé výlety v následující fotogalerii. 

Slavíme patnáctou 
sezonu výletů pro seniory

Výlet do Frýdlantu v roce 2019

Na výletě v Nové Cerekvi

V Kostelním Vydří  
v roce 2021  

se všem líbilo.

I na Moravě bylo hezky.
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Máme pro vás tip, kam za-
jít pro dobrou snídani nebo 
svačinku při ranním spěchu. 
Nedávno se totiž otevřelo 
nové pekařství, a to na 
vskutku ideálním místě pro 
téměř každého Pražana:  
přímo ve Vodičkově ulici 
u Václavského náměstí. 

INN Pekařství se může pochlubit širokým 
sortimentem báječného pečiva vyrábě-
ného ručně z prvotřídních surovin. Pokud 

trpíte jakoukoli intolerancí vůči některým 
surovinám, vězte, že i vy si zde opravdu 
vyberete. Široký totiž není jen výběr „kla-
sického“ pečiva, ale i výrobků bez lepku, 
mléka nebo sóji. Vše je samozřejmě čer-
stvé a skutečně chutné. Ať už máte rádi 
sladké, nebo slané, snídaně nebo svačina 
vám dodá energii na celý den. A nové 
pekařství otevírá už ráno v půl šesté, což 
také není na centrum města obvyklé.

Kromě Vodičkovy ulice najdete dru-
hou provozovnu v Praze 1 v obchodním 
centru Quadrio. Ať už se tedy rozhodnete 
zajít do jedné či druhé, bude se na vás 
těšit ochotný tým Pekařství INN. 

Text: Jan Petříš
Foto: Pavel Dvořák

Inn Pekařství: 
Skvělé pečivo pro každého

V klidné Dušní ulici 15, blíže 
k Vltavě, vznikl loni v září 
úžasný prostor. Na první 
pohled vás upoutá množství 
vystavených lahví s kvalit-
ním vínem, šampaňským 
nebo proseccem. Dojem, že 
jste vstoupili do vinotéky, je 
ale pravdivý jen částečně.

V Bonvivánu se totiž můžete zastavit 
kdykoli během dne na víno a chle-
bíček nebo na kávu a domácí koláč. 
Případně na kombinaci všeho. 

Velkorysý a designově zajímavý 
interiér potěší každého, kdo přijde. „Jsme 
tu pro lidi, kteří si nechtějí dávat velkou 
a dlouhou snídani nebo oběd. Jsme 
místem na zastavení, posezení u kávy či 
sklenky vína a malé občerstvení. Chodí 
k nám hodně místních sousedů, ale ode-
hrávají se zde také pracovní schůzky,“ říká 
majitelka podniku Tereza Němečková. 

Čerstvé klasické české chlebíčky, 
ale i jejich zdravější variantu se zele-
ninou připravuje každý den kuchařka 
Marcela. Stejně tak jako vynikající domá-

cí koláče a bábovky. Pokud sem zavítáte, 
ochutnejte koláč se švestkami posypaný 
drobenkou a mákem – je skvělý.

Samostatnou kapitolou Bonvivánu 
je víno. „Všechna vína si vozíme sami 
zhruba od padesáti renomovaných 
a osvědčených vinařů,“ vysvětluje spolu-
majitel a sommelier Vojtěch Matějka.

Můžete zde koupit vína v hodnotě 
několika desítek tisíc korun, ale také 
kvalitní a zároveň cenově přijatelná 
vína za dvě stě korun. Zajímá vás, 
odkud vámi vybrané víno pochází? 
Jak staré jsou vinice a jaké jídlo se 
k vínu hodí? Na všechny otázky týkající 
se vína vám rád odpoví kvalifikovaný 
personál.

Bonviván je situován do dvou pater. 
V tom dolním se pravidelně odehrávají 
degustace nebo přednášky. Je možné zde 
uspořádat i soukromou akci. 

Otevřeno mají od 7:45 do 19:00 ho-
din každý den kromě víkendu. Více infor-
mací na Facebooku bonvivanDusni15. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek

Bonviván: Zastavte se nejen 
na sklenku vína a chlebíček

Proč potřebuje Praha 1 strategii 
udržitelného rozvoje?
Důvodů je několik. Celopražským cílem 
je, aby do budoucna každá městská část 
měla svoji Strategii. Dokument je také 
nezbytný k čerpání prostředků z progra-
mů podpory. Hlavním smyslem je ale to, 
že je potřeba někam městskou část smě-
řovat. Ti, kteří ji řídí a budou řídit, musí 
vědět, jaký je cíl. Naší snahou je, aby byl 
akceptovaný politiky, úředníky i občany.

Už teď můžeme říct, že do procesu 
tvorby Strategie udržitelného rozvoje 
Prahy 1 jsou v nezvyklé míře zapojeni 
místní lidé. Proběhlo 20 setkání s veřejnos-
tí, kterých se zúčastnilo 357 občanů. Počet 
se může zdát někomu nízký, ale ve srovnání 
například s MČ Praha 3 či 7 to je vysoké čís-
lo. Tam se totiž, navzdory tomu, že mají více 
obyvatel, zapojilo stejné množství občanů. 

Nedávno proběhl výzkum. Ten byl
také součástí tvorby strategie?
Ano. Výzkum je rozdělený na několik částí. 
Tou první byl tzv. kvalitativní výzkum. To 
byl v podstatě rozhovor, v němž jsme se 
občanů Prahy 1 ptali, jak se jim tu žije, 
co a jak by chtěli změnit či zlepšit. Na 
rozhovor navázal kvantitativní výzkum, 
což je vlastně dotazníkové šetření. V něm 
bylo osloveno více 2 000 občanů s žádos-
tí o vyplnění dotazníku. Oba tyto výzkumy 
připravili ve svém oboru velmi uznávaní 
odborníci Kristián Šrám a Daniel Prokop.

Strategie udržitelného rozvoje: 

Praha 1 plánuje 
budoucnost společně 
s občany
Nejen o tom, v jaké fázi 
se nachází Strategie 
udržitelného rozvoje naší 
městské části, jsme si 
povídali s jejím koordináto- 
rem Petrem Rachunkem.

bude ještě do tvorby zapojena veřejnost?
Nedávno se uskutečnila další dvě setkání, 
kde se mohli občané seznámit se závěry 
z dosavadních setkání. Mohli se k nim vy-
jádřit a nabízet řešení. Strategie se bude 
zpracovávat ve spolupráci s odborníky 
z radnice Prahy 1 a nezávislými experty. 

Na podzim tohoto roku roku bude veřej-
nosti předložen k posouzení výsledek této 
aktivity. A opět se k němu budou moci ob-
čané vyjadřovat nebo navrhovat změny. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

ČERVENEC/SRPEN 2022  PaRTiciPacE

Zleva Kristián Šrám, sociolog, Ivan Rynda, odborný poradce projektu, Petr Hejma, sta-
rosta, Petr Rachunek, koordinátor tvorby Strategie, Kamil Papež, zástupce dodavatele 
Strategie MC Triton, Ondřej Gabaš z IPR
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Staráme se o své památky 
a veřejný prostor
V červnovém vydání magazínu JEDNa jsme vám představili několik revitalizovaných 
a obnovených památkově chráněných objektů a veřejných prostorů. Připomeňme si, 
že Městská část Praha 1 letos získala celorepublikové vítězství v soutěži Památka 
roku a vyhrála také krajské kolo v soutěži Historické město roku 2021!

chodníkový program – hybernská

Celkové finanční náklady: 6,599 mil. Kč

V rámci chodníkového programu Prahy 1 
byly opraveny vybrané části povrchů 
chodníků v Hybernské ulici. 

Dopravní zklidnění samcovy ulice

Celkové finanční náklady: 8,091 mil. Kč

Opravena byla vozovka a chodníky 
v jednosměrné Samcově ulici v úseku 

mezi ulicemi Klimentská a Petrská. Pro 
větší bezpečí byla v ulici zvýšena část 
vozovky a vytvořena obytná zóna, včetně 
zákazu průjezdu motorových vozidel. 

    

jungmannovo náměstí

Celkové finanční náklady: 1,670 mil. Kč 
Dotace: 1,600 mil. Kč  
od hlavního města Prahy

Cílem nových úprav náměstí v okolí 
dominantního pomníku Josefa Jung-
manna bylo navrácení zeleně. Vycházelo 
se přitom z dokumentace původního 
stavu. Symetricky k ose procházející 
středem pomníku a vchodem do kláš-
tera byly vysazeny dvě lípy, částečně 
zapuštěné do nádob pod úroveň te-
rénu. Také okolí vysazených stromů 
bylo upraveno do dřívější podoby.

Revitalizace dolní části 
Václavského náměstí

Celkové finanční náklady:  
cca 440 mil. Kč 
(provádí a hradí hl. m. Praha) 

V první fázi prošel revitalizací úsek mezi 
ulicemi Na Příkopě a Vodičkova, cílem 

úprav bylo zlepšit prostředí pro obyvate-
le a návštěvníky. Povrchy náměstí byly 
nově vydlážděny a osazen nový mobili-
ář. Vysazeno bylo dvouřadé stromořadí 
48 lip evropských po obou stranách 
náměstí včetně instalace zavlažovacího 
systému stromů. Smyslem změny bylo 
navázat na historickou tradici, kdy právě 
lípy rostly na Václavském náměstí už od 
konce devatenáctého století. Osazeno 
bylo také několik technických prvků, 
které zajistí ochranu stanic metra proti 
případnému zaplavení. Dále byl získán 
nový vstup do vestibulu stanice metra 
Můstek pasážemi developerského 
projektu Savarin. Zvýšila se tak do-
stupnost MHD a komfort cestujících.

Revitalizace bude pokračovat 
i ve zbylé části náměstí, v úseku mezi 
ulicemi Vodičkova-Mezibranská. 
Nejzásadnější změnou v horní části 
náměstí by mělo být vybudování nové 
tramvajové trati spojující místo s Vino-
hradskou třídou. Trať povede v bočních 
částech náměstí. Střed náměstí bude 
ponechán jako pěší zóna s rozšířenými 
chodníky a vyčleněným pruhem pro 
cyklisty. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Archiv MČ Praha 1, 
Jaroslav Tatek

andreas Künne je od srpna 2021 velvyslan-
cem SRN v Praze. Působil při německém 
ministerstvu zahraničí, byl i vyslancem 
v Jihoafrické republice. Věnoval se zejmé-
na bezpečnostní politice a multilaterálním 
otázkám. Povídali jsme si s ním o tom, co je 
smyslem jeho mise, ale také o jeho dojmech 
a pocitech z Prahy 1.

 
Německé velvyslanectví je velmi aktivní v komunikaci s čes-
kými občany. co považujete za nejdůležitější ve vzájemných 
vztazích obou zemí? jaký hlavní úkol jste si stanovil pro svoji 
misi v české republice?
Česko-německé vztahy jsou dobré jako nikdy dříve – na tom se 
spolkový prezident Steinmeier při své návštěvě Prahy loni v srpnu 
shodl se všemi českými partnery, s nimiž se setkal. Jsou ale naše 
vztahy tak dobré, jak by být mohly? Jsem přesvědčen, že může-
me dosáhnout ještě lepších. Proto se snažíme dále zintenzivnit 
a rozšířit dialog mezi politiky obou zemí, prohlubovat spolupráci 
podél naší osmisetkilometrové hranice a pracovat na společném 
přístupu v doslova každé oblasti hospodářství, politiky, společnos-
ti i kultury. České předsednictví v Radě EU je skvělou příležitostí 
k co nejužší koordinaci ve všech oblastech politiky. A moje hlavní 
úkoly jsou jasné: být mostem, podporovat vzájemné porozumění 
pro zájmy a obavy toho druhého a posilovat vzájemnou důvěru. 

 
jak vnímáte atmosféru Prahy? co se vám v ní líbí a naopak, 
co tady postrádáte?
Na mnoha místech je Praha tak krásná, že tomu člověk ani nechce 
věřit. Když jako já strávíte mnoho let v Berlíně a jiných místech 
s poněkud drsnějším půvabem, v Praze se štípete do kůže a ptáte 
se: Je to skutečnost? Nejsou to jen moje dojmy? A když navíc 
bydlíte na Malé Straně, tak se vám skutečnost, dojmy, současnost 
a minulost opravdu začnou takovým zvláštním způsobem mísit.

Zajímaví lidé, historie, překrásná divadla a koncertní sály, 
spousty restaurací, parků, rozličné městské části – a to všechno 
sice ve velkoměstě, ale zároveň na dosah ruky. Že mohu praco-
vat a žít v Praze, považuji za opravdové privilegium. Co tu chybí? 
Možná moře. Ale to chybí i v Berlíně.

 
jaký byl váš největší zážitek nebo událost, kterou jste  
v Praze zatím zažil?
Už po necelém roce mám pocit, že bych o svých místních 
zážitcích mohl psát romány. Začalo to úspěšnou návště-

vou spolkového prezidenta už pět pracovních dní po mém 
příjezdu do Prahy a pokračovalo to několika vlnami koro-
navirové pandemie, úžasnými koncerty, krásnými večery 
s mou partnerkou na mimořádných místech… Ale nebojte, 
určitě vás nečeká žádný další román z pera diplomata. 

Našel jste už v Praze místa, kam si chodíte odpočinout, 
čerpat energii?
Když po dlouhém pracovním dni přijdu do svého bytu a po-
dívám se na překrásný Dientzenhoferův kostel svatého 
Mikuláše, začínám relaxovat. Výhled z Lobkovického palá-
ce na panorama Prahy, ale i pohled do Vlašské ulice, kte-
rá člověku připomene Nerudovy Malostranské povídky, 
jsou nezapomenutelné. Když nepracuji, rád se vydám na 
procházku nahoru na Petřín, okolo kláštera a zpátky přes 
Pražský hrad. Během půlhodinky tak zažijete tři časová ob-
dobí, tři různé světy. Něco takového nabízí jen Praha. 

Text: Michaela Šulcová ve spolupráci 
s Ivanou Špeciánovou z Velvyslanectví SRN 
Foto: Archiv Velvyslanectví SRN

Česko-německé vztahy 
jsou dobré 
jako nikdy dříve 

ČERVENEC/SRPEN 2022  ROzhOVOR
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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, někdej-
ší Vilímkovo nakladatelství. Dlouhodobé jsou 
i obavy, aby během stavby hotelu nezanikl 
oblíbený průchod mezi Opatovickou a spále-
nou. 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 developerem uzavřena smlouva 
o zachování průchodu. Jenže pak přišlo nové 
vedení radnice. Námitky podané starostou 
Čižinským sice nestáhlo, dokonce na zastu-
pitelstvu veřejně slibovalo, že na námitkách 
bude trvat. Když ale stavební úřad letos všech-
ny naše námitky zamítl, odvolání nepodalo. 
Prý jim developer slíbil, že průchod zachová. 
A nový hotel jim nevadí. Že developera zastu-
poval 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 Pernštýně 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. Každý úby-
tek zeleně v centru Prahy je škoda, byť z archi-
tektonického hlediska dává zastavění proluky 
smysl. Ale proč tam postavit zrovna hotel? Ani 
proti tomuto hotelu Praha 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 kan-
celáří stavěli byty či rozšiřovali zeleň. Snad 
se nám to společně podaří prosadit!

Tým PRAHA 1 SOBĚ
praha1@prahasobe.cz

ODs

Letošní léto znamená pro nás všechny také 
blížící se zářijové volby. Je to čas bilancování, 
skládání účtů a představování nových plánů. 
To pochopitelně přitáhne pozornost i těch 

lidí, kteří místní politiku příliš nesledují. Za 
tři roky na radnici máme jako ODS viditelné 
výsledky naší práce, které budeme s lidmi 
probírat a mluvit o nich. A stejně tak máme 
i velké plány: část jsou věci, které se v neú-
plném období nestihly dotáhnout, a máme 
i vize dlouhodobé. K volbám bych zde rád za 
ODS Praha 1 zmínil jen dvě malá přání.

Komunální volby v Praze se týkají jak 
městských částí, tak i vedení celého hlavní-
ho města. A na obou těchto úrovních záleží, 
jak bude život v Praze 1 dopadat. Vím, že 
lidé nemohou znát do detailu složité rozdě-
lení kompetencí mezi městem a městskou 
částí. Významná část pravomocí, které by 
pomohly naše problémy řešit, leží o patro 
výš. Není velkým tajemstvím, jak moc sou-
časné vedení magistrátu odporovalo projek-
tům a plánům Prahy 1. Přál bych si proto, 
aby v dalším obdobím byla mezi hlavním 
městem a naší radnicí daleko větší shoda.

Mým druhým přáním je to, jak by měla 
kampaň vlastně vypadat. Kéž by se debaty 
o tom, kdo povede Prahu 1 další roky, sou-
středila na ty podstatné věci: na vize, plány, 
představy. Aby zaznívaly konkrétní a reálné 
návrhy, ne dutá hesla a prázdné sliby. A ješ-
tě víc bych si přál, aby se všechny diskuse 
naživo i na internetu obešly bez osobních 
útoků a vzájemného napadání.

Možná jsem trochu idealista, ale věřím, 
že každý, kdo chce usilovat o podíl na vedení 
radnice, by měl být patriot a mělo by mu na 
Praze 1 záležet. Proto by měl hledat řešení 
problémů společně. Společně s ostatními 
politiky a především společně s občany. 
Jedině tak se bude v Praze 1 žít lépe.

Milí sousedé, přeji vám krásné léto, 
mnoho zdraví a radosti.

Richard Bureš, předseda ODS Praha 1

Piráti

Doprava nemá být boj cyklistů 
s řidiči. Příjemné ulice 
přeci chceme všichni

ODS se nás snaží přesvědčit, že v pohledu 
na dopravu existují jen dva tábory: militantní 
nepřátelé aut a ti, kteří prý „chápou realitu“. 
To jsou jen prázdné nálepky, které akorát 
vyvolávají emoce. Ve skutečnosti nejsme 
buď jen řidiči, nebo cyklisté, ale spíše chodci 
a cestující a naše role v ulicích se různě pro-
línají. A zájem máme jako obyvatelé Prahy 1 
společný: vytvořit tu klidné, bezpečné a zdra-
vé místo pro život. To se bohužel neslučuje 
se zájmy těch, kteří chtějí dojet ze vzdále-

ného domova autem přímo do srdce Prahy 
a zaparkovat až pod okny své kanceláře.

Kolik z aut, kvůli kterým se ODS 
rozhodla před Obecním domem vytvořit do-
pravní hřiště, přijíždí v zájmu místních? Kolik 
z nás projde po chodníku v Hybernské, který 
ODS plánuje zúžit, a kolik lidí kolem projede 
autem na místa, kam by mohli dojet MHD? 
O kolik snazší by pro nás i dopravní obsluhu 
bylo dojet do cíle, kdyby řidiče do centra 
nelákalo levné krátkodobé parkování, ulice 
přizpůsobené tranzitu a parkovací povolení 
zřízená na virtuální adresy?

Radní Bureš tvrdí, že autům překážky 
klást nesmíme: v okolí Václaváku prý zmize-
ly služby pro místní, když se tu nepostavily 
drahé podzemní garáže pro lidi z kancelá-
ří. To je iluze, která možná může pomoci 
vnitřně obhájit další ústupky přijíždějícím 
autům, ale hlavním důvodem úpadku služeb 
je přeci strmý nárůst počtu turistů.

Co tedy můžeme jako místní dělat, 
abychom mohli žít v klidné a přívětivé čtvrti 
a nakonec abychom sami trávili méně času 
parkováním? Brzy představíme náš program 
a zároveň vítáme všechny dobré nápady, 
které pomůžeme prosadit. Budeme rádi, 
když se o ně s námi podělíte, třeba na jed-
nom z našich veřejných setkáních.

Příjemné léto přejí Piráti.

Piráti Praha 1, Jonáš Jančařík

My, co tady žijeme

Na začátku prázdnin se hodí citovat vzpo-
mínku jednoho účastníka letošního tábora 
seniorů. Konal se v jižních Čechách na 
břehu řeky Lužnice. Pan Mirek o prožitém 
týdnu napsal toto:

 Všechno jednou skončí, i ten tábor pro 
seniory, a nám zbydou jen vzpomínky. Nejen 
na ten letošní, ale i ty předchozí, a že jich byla 
pěkná řádka! Někdo by mohl říct: tábor jako 
tábor. Šeredně by se spletl! Ten letošní byl 
opět jiný, třeba jenom tím, že třetina táborníků 
byla nových, tedy přinesl nová kamarádství, 
nová přátelství. Potom námět, motiv: není 
jednoduché jej vymyslet a potom realizovat.

Tentokrát jsme byli námořníci na lodi 
snů. Dobrodružný námět jako hrom. Dá to 
starost, jen těch dekorací včetně makety 
lodi, dalekohledů, lan, udic a nevím, čeho 
ještě. A také oblečení, divoké, co si kdo do 
lodního pytle nabalil. Námořnické čepice, 
bez těch by to nešlo, dostali je všichni.

Týden je za námi a asi by bylo dobré při-
pomenout, kdo za tím vším stojí. Při udělování 
Oscarů a podobných ocenění většinou všich-

ni vyvolení děkují všem dokola od manželů 
a manželek až po prababičky do posledního 
kolena. Tady je to složitější, bez jediného člán-
ku týmu tábor fungovat nebude a uznání patří 
všem. Říká se, že láska a spokojenost prochá-
zí žaludkem, lodní kuchyně Karla a Renaty 
opět zazářila stejně jako v minulých letech, 
naše zdraví i tentokrát obětavě zachraňovala 
lodní ošetřovatelka Jitka, bez barmana Vládi 
bychom již dávno na moři umřeli žízní. Kaž-
dou loď musí někdo řídit, v uniformě lodního 
kapitána to s úsměvem zvládla Helenka 
(ředitelka Střediska sociálních služeb), chybí 
ještě poslední článek, někdo, kdo každodenní 
program připraví a povede, Tereza (další člen-
ka vedení Střediska) možná ani nespala, aby 
vše zvládla, mořský příboj překřičela a hlavně, 
nebyla to nuda. Nelze také zapomenout na 
penízky: zámky u pokladu jsme sice otevřeli, 
ale moc toho tam nebylo. I tak stálo štěstí na 
naší straně. Nevím o žádné pražské městské 
části, která by takovým způsobem seniory 
podporovala.

Přišel závěrečný večer se společnou 
slavnostní večeří. Příležitost popovídat si, 
hodnotit a v mnoha případech se i těšit na 
příští ročník. Vždyť tábor se již stal pro Pra- 
hu 1 tradicí. Z těch vzájemných večerních 
rozhovorů u dobrého vínka jsem pochopil, že 
těch pár řádek vyjadřuje spokojenost nejen 
moji, ale všech účastníků tábora. Právě pro-
to jsem je napsal. S potěšením zapsal Mirek

Co říci na závěr? Popřát všem klidné 
léto a slíbit: pokud v podzimních volbách 
dostaneme vaši důvěru, bude péče o naše 
seniory zachována.

My, co tady žijeme
Michal Caban, Petr Hejma, Petr Burgr

TOP 09

Elitní složka městské policie 
pro řešení hluku

 
Zcela zásadní roli ve vymáhání nočního klidu 
má městská policie. V situaci trvale nedo-
statečného počtu strážníků, jejich nevalné 
jazykové vybavenosti a špatných platových 
podmínek nelze očekávat, že by sbor někdy 
mohl fungovat dobře. V našem Masterpla-
nu, jak nazýváme volební program TOP 09 
pro následující čtyři roky, chceme vytvořit 
podmínky pro vznik speciální elitní složky 
v rámci městské policie. Tento tým bude 
čítat alespoň šedesát speciálních strážníků, 
jejichž primárním úkolem bude řešit důsledky 
alkoturismu. Aby se podařilo nabrat skutečně 
schopné lidi z celé země a v dostatečném 
počtu, je nezbytné nejen je dobře zaplatit, 
ale také vytvořit podmínky pro to, aby práce 
v této složce měla vysoké renomé. A to je úkol 
pro radnici, která musí hradit odměny elitním 
strážníkům nad jejich tabulkový plat (každé-
mu + 20 tisíc korun měsíčně), poskytnout 
ubytování mimopražským formou spoluby-

dlení a financovat veškerý servis této elitní 
složky, který bude zahrnovat technické vyba-
vení a soustavné školení – jejich vzdělávání 
v jazycích, legislativě, trénování komunikač-
ních schopností a samozřejmě fyzický trénink 
a trénink bojových umění. Členové složky by 
měli pravidelně jezdit do jiných metropolí pro 
soustavné získávání zkušeností ze zahra-
ničí. Celkové roční náklady radnice přitom 
nebudou vyšší než 30 milionů korun, což je 
částka sama o sobě vysoká, ovšem v porov-
nání s jinými výdaji Prahy 1 stále přijatelná. 
Školení a vzdělávání by probíhala v zimních 
měsících, aby přes turistickou sezónu byl tým 
v maximálním počtu nasazen každou noc. 
A v zimním čase také může řešit podvodní-
ky v ulicích, aby na to nebyl Janek Rubeš 
sám. Tento soubor opatření zajistí, že Pra- 
ha 1 bude mít elitní složku městské policie 
sestavené z ostřílených žen a mužů, kteří se 
nebudou bát vymáhat klid v nočních ulicích. 

 
Terezie Radoměřská, 
kandidátka na starostku za TOP 09

hnutí aNO

V posledních dnech jsme svědky turbulencí 
na naší pražské politické scéně, co tu ještě 
nebyly. Pomalu se člověk začíná ztrácet, kdo 
a s kým vlastně na magistrátu loupil, kdo 
s kým si šifrovaně volal, a která to vlastně 
partaj má toho černého Petra. Ono totiž je ob-
viněných jen 12, ale v průšvihu jich je vlastně 
96, a ono nám to roste, ono nám to kvasí.

Já se bojím toho, aby nám do voleb 
nepozavírali celé Mariánské náměstí. A ne jen 
to, ono se nám to přelévá i ke středočechům 
a na některé radnice, a hle, dokonce i do vlády.

Jenom pevně doufám, že to zase 
nebylo plácnutí do vody a za pár mě-
síců nepůjdou aktéři domů s omluvou 
od státu a velmi tučným odstupným.

Je však pravdou, že mi mnohé věci za-
čaly dávat konečně smysl. Už dávno vím, že 
v Dopravním podniku pražském vládly party 
dvě. Rozdělili si zlaté doly a nelezly si do 
zelí. A teď jedna trpí a sedí. A druhá si mne 
ručky, nebo se bojí, kdy si přijdou i pro ně.

Jen tak jsem si spočetl, kolik v průměru 
stojí jedna stanice metra v různých hlavních 
městech Evropy. A výsledek mě trochu 
zaskočil.

Sofie 1,5 mld., Atény 2 mld., Varšava 
3 mld., a máme tu absolutního vítěze – Pra- 
ha 10 mld. Kč.

Je samozřejmé, že máme pod Prahou že-
lezobetonové skály, které dokáže udolat pouze 
jedna jediná spřátelená firma, a že je potřeba 
za 1,7 mld. geologický průzkum, který vlastně 
není potřeba, tak oslíku, otřes se. A když už 
jsme u toho utrácení, je jasné, že když má  
47 % obyvatelstva velké finanční problémy, je 
třeba koupit do pražského planetária novou 
promítačku za 250 milionů. Alespoň můžeme 
dětem promítat, jak vypadá pořádné jídlo. Oni 

by se za ty peníze mohly zdarma naobědvat 
všichni žáci školou povinní po dobu 6,5 roku.

A kdo že nám tu háže z oken magis- 
trátu miliardy?

To snad ví dnes i ten hladový školák!

Vojtěch Ryvola, ANO Praha 1

zelená pro jedničku

Více stromů, méně aut, 
lepší bydlení...

Když letní vedro prohřeje i gotické základy 
Starého Města a rozpálí široké třídy Nové-
ho Města, hledáme jen trochu souvislejší 
stín stromů, abychom se ochladili. Stromy 
zvládnou úžasnější chlazení než ta nejlepší 
klimatizace, v jejich stínu je vždy příjemně, 
i když jen o pár kroků dál slunce peče do as-
faltu a zaparkovaných automobilů a teplota 
tam dosahuje až padesáti stupňů. Sebe-
lepší pergola nebo zastínění něco takového 
nezvládne. Snad jen sestoupit hlouběji do 
sklepení nebo do metra.

Šňůry automobilů pomalu projíždějící 
centrem Prahy 1 jsou v letních vedrech 
obzvláště nepříjemné. Ve vyprahlém vzdu-
chu se víří nejjemnější prachové částečky, 
výfuky kouří a motory pracují o to více, aby 
kromě pohonu auta uchladili i chlazení jinak 
rozpáleného „plechového skleníku“. Pěší to 
sledují a čichají při čekání na přechodech 
a počítají vteřiny, než se dostanou z rozpá-
lené ulice někam, kde se dá aspoň trochu 
ochladit. V takových chvílích si kladu otázku: 
musí to tak být navždy? Opravdu si nedoká-
žeme život v metropoli zpříjemnit?

Hrozně rád bych si s konzervativními 
kolegy sedl a řekli bychom si, pojďme odložit 
ideologie, klišé, stranické půtky a rozdmýchá-
vání nevraživostí. Pojďme si naplánovat, jak 
opravdu postupovat k lepšímu žití. Nalézt 
rozumné společné kroky, které pomohou. 
Pojďme si seriózně a odborně odpovědět na 
otázky, jak bez zbytečného odkladu:
 Zajistíme více zeleně v ulicích.
  Zamezíme lidem, co tu nežijí, zbytečně 

přijíždět autem do centra Prahy a par-
kovat tu.

  Odstraníme bariéry pro lidi s omezeními 
pohybu, aby tu mohli plnohodnotně žít.

  Zajistíme noční klid v rezidenčních ob-
lastech a noční život nasměrujeme tam, 
kde to lidi neruší.

  Pomůžeme lidem zvládat vysoké nákla-
dy na energie a bydlení.
Zapomněli bychom na údajné důvody, 

proč nic nejde, na řevnivost a vytvořili spo-
lečný plán postupu, to by se mi líbilo. Politici 
by se pak předháněli, kdo plán svižněji 
a lépe naplní.

Přeji vám příjemné letní snění a ať se 
vaše sny co nejdříve stanou skutečností.

Petr Kučera

Místní parlament
Rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1
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Kostel je posledním svědkem bývalé 
svatodušní osady, která podlehla pražské 
asanaci na přelomu devatenáctého a dva-
cátého století. Byla vklíněna mezi dvě ži-
dovské osady – židů východního a západ-
ního ritu. Třetími sousedy svatodušských 
byli cyriaci, křížovníci s červeným  
srdcem.

Kostel svatého Ducha je poprvé 
zmiňován roku 1361. Jeho vrchností byly 
zprvu benediktinky ze zdejšího kláštera, 
později právě cyriaci, kteří v sousedství 
vystavěli ten svůj – spolu s kostelem sva-
tého Kříže Většího. Chvíli tu probíhal kom-
petenční spor: cyriakům nakonec zbyla 
duchovní správa, benediktinkám světská. 
Roku 1420 se do toho nesentimentál-
ně vložili husité, sestry přestěhovali do 
kláštera svaté Anny v Liliové ulici, jejich 

klášter rozprodali a kostel si ponechali ve 
správě. O jeho navrácení požádala roku 
1589 abatyše benediktinského kláštera 
svatého Jiří na Pražském hradě – a uspě-
la. Za třicetileté války jej ovšem znovu 
svěřila do duchovní správy cyriakům.

Tohle dvojvládí se projevuje i ve 
výzdobě kostela: nad vstupy do sakristie 
jsou dvě sochy cyriackých světců přene-
sené sem ze zaniklého kostela svatého 
Kříže Většího. Na postranním oltáři je pak 
obraz svaté Otylie, jak jinak než v řehol-
ním rouše benediktinek. Nejcennější 
součástí výzdoby je ovšem gotická pieta 
rovněž z cyriackého kostela. Za husit-
ských bouří byly oběma postavám zurá-
ženy hlavy a Kristu také chodidla – v suti 
pak ležela dalších dvě stě let. Do kostela 
svatého Ducha se dostala po roce 1783.

Zapomenuté kostely 
Starého Města:

Kostel svatého ducha 

Dvacítka účastníků vlastivědné vycházky Prague City 
Tourism, která se sešla před kostelem svatého Ducha, je 
nezvykle tichá – atmosféra Dušní ulice působí na každého 
z nás. Provázet nás dnes bude alexandra Škrlandová. 

Prohlídka interiéru je zodpovědně 
podrobná, zhruba po hodině už ale znovu 
mžouráme do slunce v Dušní. Druhá 
hodina vycházky proběhne v blízkých 
ulicích. Než se do nich vydáme, upoutá 
průvodkyně naši pozornost k Brokoffově 
soše svatého Jana Nepomuckého vedle 
kostela. Pro tuto lokalitu má světec zá-
sadní význam. Právě na zdejším pustém 
břehu vyplavila Vltava jeho zmučené tělo 
shozené z Karlova mostu. Bratři cyriaci 
ho vyzdvihli a s úctou pohřbili v kostele 
svatého Kříže Většího, kde spočívalo tři 
roky, než bylo přeneseno do Svatovítské-
ho chrámu.

U kostela samého si prohlédneme 
zbytky ambitů kláštera benediktinek 
a také blízkou Španělskou synagogu, na 
jejímž místě stávala takzvaná Stará škola 
– centrum židů východního ritu. Dušní 
ulicí projdeme k náměstí Curieových; 
pamětní deska na nároží tu připomíná za-
niklý cyriacký klášter a farní kostel. Odtud 
se vracíme kolem kostela svatého Šimona 
a Judy ke klášteru Milosrdných bratří Na 
Františku. Čas už velmi pokročil, průvod-
kyně zmíní alespoň Celestýna Opitze, 
který tu provedl (viz TajENku švédské 
křížovky na str. 38) v celé Evropě.

Na konci ulice U Milosrdných se do 
staré zástavby nemilosrdně zakusuje no-
vostavba bytového domu. Krátce, rezigno-
vaně to komentujeme. Zachovalá gotická 
kovárna v Kozí ulici, u níž se loučíme, je 
jako drobné anestetikum. Něco ze staré 
Prahy stále zůstává. Pojďte to ještě spatřit 
na některé z našich příštích vycházek. 

Text a foto:  
Prague City Tourism

Prague City Tourism pod značkou 
Pragensia viva tradičně zajišťu-
je edukační program pro Pražany 
a milovníky Prahy. Seznam všech akcí 
zájemci naleznou na webu prague.
eu/cs/pragensia-viva nebo v TIC na 
Staroměstké radnici a Na Můstku. 

Pokud se tedy vypravíte za tímto skvostem k Petřínské roz- 
hledně, můžete na něm obdivovat ruční práci skvělých řez- 
bářů, povozit se na koních či v kočáře.

Za lesk a zachovalost kolotoče mohou precizní němečtí 
řemeslníci z Wiesbadenu, kteří se postarali o jeho finální 
podobu a všechny důležité detaily. Všechny práce provedli 
tak kvalitně, že i přes svoje neuvěřitelné stáří si kolotoč udržel 
svoji nezaměnitelnou podobu. Během let procestoval celou 
Evropu a samozřejmě prošel určitou modernizací, zejména 
v přehrávání hudby. Tu dříve zajišťovaly vzduchové varhany, 
které vystřídala dnes běžná přehrávací technika. Změn se 
dočkalo také osvětlení, o něž se před světlem elektrickým 
staraly acetylenové lampy.

Kolotoč budil vždy velký zájem nejen u zákazníků 
a všech, kteří si chtěli užít výjimečnou jízdu, ale také u inves-
torů, kteří o jeho koupi měli velký zájem. To nejen v Evropě, 
ale například i v Persii, kde si ho vyhlédl jeden z místních 
bohatých šejků. Původně patřil italské rodině Degli Innocenti, 
ve které se postupně předává z generace na generaci a nikdy 
tak nebyl na prodej. A pokud se domníváte, že jste jej za-
hlédli třeba na filmovém plátně, rozhodně se nepletete. Jeho 
filmová kariéra je stejně bohatá jako jeho výzdoba. Nejvíce 
byl nejspíš obsazován ve filmech slavného italského režiséra 
Paola Sorrentina.

Proto rozhodně nepromarněte jedinečnou možnost vidět 
toto funkční řemeslné dílo na Petříně.

Kolotoč si můžete užít každý den od 9:00 do 21:00 hodin. 
Za svezení zaplatíte sto korun. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Jaroslav Tatek

Přijďte se zatočit na Petřín
Petřín nabízí od začátku června další pozoruhodnou atrakci, která přitahuje nejen 
svojí krásou, ale také historickou hodnotou. Mnohé z vás už asi napadlo, že se jedná 
o dvě stě let starý kolotoč, který bude lákat ke svezení až do 30. září. 

ČERVENEC/SRPEN 2022  žiVOT kOlEM Nás



2928              

K

ČERVENEC/SRPEN 2022  hisTORiE PRahy 1hisTORiE PRahy 1 PRAHA 1

Krádeže na pražských plo-
várnách nebyly v letních 
měsících žádnou zvláštnos-
tí. Lupiči obvykle vykrádali 
kabiny či kóje, které měli 
nejváženější abonenti (tak 
jako místa v divadle) před-
placené na celý rok. Někteří 
z nejdrzejších plováren-
ských lupičů vstoupili do 
dějin.

Patřil mezi ně devatenáctiletý Viktor 
Lustig, který v červenci roku 1909 na 
občanské plovárně pod Letnou ukradl 
magistrátnímu tajemníkovi a posléze rad-
nímu JUDr. Pavlu Růžičkovi z jeho kabiny 
zlaté hodinky s řetízkem a čtyřiadvacet 
korun uložených v tobolce (peněžence). 

dokonce pravidelné koncerty). Občanská 
plovárna pod Letnou patřila především 
německy mluvícím obyvatelům Prahy. 

Vše začalo v létě 1886, kdy ze svého 
paláce na nedalekém nábřeží na žofínskou 
plovárnu vyrazil hrabě Lažanský. Doprová-
zel ho baron Pražák. Během koupání jim 
neznámý desperát odcizil ze skříňky tobol-
ku, v níž byla vskutku nemalá částka tří set 
zlatých. Za pachatele byl policisty posléze 
označen dvaatřicetiletý úředník pražského 
finančního ředitelství JUC. Siegfried Glas. 
Jenže před soudem mu státní zástupce 
vinu neprokázal a právník byl propuštěn. 

Uplynul rok, když byly na stejné 
plovárně okradeni dva přední členové 
pražského Sokola – úředník Hugo Vorel 
a obchodník Bedřich Tallowitz. Z kóje se 
jim ztratily zlaté hodinky a tobolky s peně-
zi. „V červenci přicházel na plovárnu mla-
dý člověk, který se vody téměř bál, i když 
byla teplá. Podezřele obcházel kolem 
kabin a poutal k sobě pozornost ostatních 
hostí, zejména když vyšlo najevo, že na 
plovárně byly spáchány krádeže,“ popiso-
valy začátkem srpna 1887 Národní listy 
události na žofínské plovárně.

Když se muž „prostřední postavy, 
modrých očí, světlých vlasů a světlého 
plnovousu“ po několika dnech na Žofín 
vrátil, plavčík ho ihned poznal a pokusil se 
ho zadržet. Avšak podezřelému, jenž měl 
tak rezervovaný vztah k vodě, se podařilo 
uprchnout. 

Po čase pomohla spravedlnosti náho-
da. Pan Vorel potkal návštěvníka žofínské 
plovárny v Celetné ulici. Zkušený Sokol se 
neunáhlil, muže sledoval k jeho bydlišti na 
Jungmannově náměstí, kde od sousedů 
zjistil, že se jmenuje Siegfried Glas. 

Hugo Vorel oznámil vše policii a ta 
úředníka pražského finančního ředitelství 
zadržela. Glas zpočátku zapíral. Když však 
domovní prohlídka odhalila v jeho bytě 
paklíče a další „nástroje zlodějské všeho 
druhu, z čehož se soudilo, že učený zloděj 
buď již provozoval, aneb snad teprve pro-
vozovati chtěl zlodějskou živnost jako své 
hlavní zaměstnání,“ ke všemu se přiznal. 

S lupem, jenž na žofínské plovárně po-
řídil, odjel do Litoměřic, kde hodinky zasta-
vil za dvaačtyřicet zlatých a zástavní lístky 
spolu s tobolkami Hugo Vorla a Jindřicha 
Tallowitze zakopal na ostrůvku uprostřed 
Labe (ve městě jsou dva – Střelecký a Pí-
sečný. O jaký šlo, dnes již nezjistíme). 

Do Litoměřic vyrazili v doprovodu 
Glase dva policisté a na udaném místě 
skutečně vykopali ze země dvě – přiroze-
ně prázdné – tobolky a zástavní lístky na 
hodinky. Soud byl přesto velkorysý. Přihlé-
dl k dosavadní bezúhonnosti obžalované-
ho a když Siegfried Glas vyzvedl již dříve 

hodinky ze zastavárny a částku odcizenou 
z tobolek slíbil poškozeným nahradit, 
propustil právníka na svobodu.

Jenže uloupených peněz se pánové 
Vorel a Tallowitz nikdy nedočkali. Nadto 
Siegfried Glas vypáčil v úřadě finanční-
ho ředitelství stolek svého nadřízeného 
a s dalším lupem uprchl z Prahy. Obecně se 
soudilo, že do Ameriky, jak to měli podobní 
ptáčci ve zvyku. Pražské policejní ředitelství 
přesto vydalo na „lázeňskou štiku“ zatykač.

Jaké pak zavládlo překvapení, když 
do Prahy zatelefonovala berlínská policie 
s tím, že JUC. Siegfrieda Glase lapila. 
Němečtí detektivové pátrali po muži, který 
na drážďanském nádraží ukradl odložený 
cestovní kufr. Dopadli ho v Berlíně a nebyl 
to nikdo jiný než pražský „učený zloděj“, 
jenž tu žil pod falešným jménem.

Když si pak odseděl v Německu 
krátký trest, byl na hraničním přechodě 
v Podmoklech předán rakouské policii. 
Koncem prosince 1887 byl JUC. Siegfried 

Glas v Praze odsouzen ke čtyřem měsí-
cům těžkého žaláře, přičemž český tisk 
neopomněl zdůraznit jeho národnostně 
motivovanou podlost – ač Němec, loupil 
výhradně na české plovárně.

bronzové sochy 

Život na žofínské plovárně se tak vrátil do 
svých obvyklých, vpravdě idylických kolejí. 
Půvabně ho v červenci roku 1907 popsal 
fejetonista Národní politiky Rudolf Jaro-
slav Kronbauer: „Je v Praze hromádka 
lidí, kteří provozují od léta zvláštní sport 
– opalují se na slunci a opalují se tak dů-
kladně, že vypadají jako bronzové sochy. 
Nejpříhodnějším terénem pro opalování 
byla a je doposud plovárna žofínská, kde 
mají výhřevníkovci, jak si nadšení ctitelé 
slunečních lázní říkají, svou kabinu, svou 
firmu, kterou jim vytvořil mistr Štapfer 
(malíř a scénograf Národního divadla 
Karel Štapfer – pozn. red.), ba dokonce 
svého předsedu, jímž byl po jednu sai-
sonu regisseur Polák, po němž čestnou 
funkci tuto uchvátil Rudolf Innemann.“ 

Autor článku zmiňuje herce Národ-
ního divadla, jenž na žofínskou plovárnu 
přicházel takřka denně ze svého bytu 
v malostranské Mostecké ulici. Nakolik 
však byl přemrštěný vliv slunce, které 
spolek výhřevníkovců uctíval heslem „Tě 
prosíme, sviť na nás…“, opravdu blaho-
dárný, zůstává otázkou. Proslulý předsta-
vitel charakterních rolí Rudolf Innemann 
zemřel na podzim téhož roku v pražské 
psychiatrické léčebně. 

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

Kradené hodinky 
ukryl v plavkách. 
Potom se divil, že nejdou

je mu úplně odpuštění,“ nechal se obchod-
ník slyšet v pražských novinách. Jenže lapka 
o odpuštění nestál a pan Broft se svého 
snubního prstenu již nikdy nedočkal. 

učený zloděj

Snad nejvěhlasnějším plovárenským 
zlodějem staré Prahy se stal jistý Sieg- 
fried Glas. Dobový tisk mu přezdíval 
„učený zloděj“ či „lázeňská štika“ a ozna-
čoval ho dokonce za doktora práv. Jak 
se však později ukázalo, Glas právnickou 
fakultu sice úspěšně dokončil, avšak ze 
tří rigorózních zkoušek předepsaných 
pro udělení doktorského titulu složil jen 
jednu. Náležel mu tak nižší titul JUC., 
který dle dobových zvyklostí také užíval. 

Místem jeho řádění se stala žofínská 
plovárna, respektive žofínské lázně, jak byly 
tehdy městské plovárny označovány. Ty 
totiž nebyly jen místem pro slunění či sport, 
ale vpravdě společenskou institucí, kterou 
navštěvovala městská smetánka. V přípa-
dě Žofína zejména ta česká (konaly se tu 

Aby nemusel s lupem procházet 
mezi plavčíky, kteří plovárnu před po-
dobnými ptáčky bedlivě střežili, schoval 
hodinky do plavek a přeplaval Vltavu na 
staroměstský břeh. Tady předal lup kum-
pánovi a podél mostu Svatopluka Čecha 
plaval zpět na plovárnu, kde se oblékl 
a nenápadně odešel. Dopaden byl až po 
čase v souvislosti s krádežemi na ná-
dražích. Na svou obhajobu uvedl, že měl 
z hodinek radního Růžičky jen nepatrný 
prospěch, poněvadž materiál, z něhož 
byly jeho plavky ušity, nezabránil vltavské 
vodě, aby pronikla do strojku a nenávrat-
ně ho poškodila.

Přirozeně ne ve všech případech se 
podařilo pachatele dopadnout. V květnu 
1886 se časného letního počasí rozhodl 
využít Alois Broft, obchodník z Dlouhé třídy. 
Vpodvečer zašel na žofínskou plovárnu, aby 
si zaplaval ve Vltavě. Pak strnul. Zjistil, že 
mu kdosi z odložených šatů odcizil zlaté ho-
dinky za šedesát zlatých, tobolku s patnácti 
zlatými a dva zlaté prsteny, z toho jeden 
snubní. „Pan Broft žádá zloděje, aby mu po 
poště vrátil alespoň snubní prsten a zaruču-

Předseda spolku výhřevníkovců Rudolf 
Innemann

Návštěvníci žofínské plovárny v době, kdy tu řádil „učený zloděj“ Siegfried Glas Žofínská plovárna v prvních letech dvacátého století
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Na vzdělávacím projektu 
Příběhy našich sousedů se 
v Praze 1 již několik let podí-
lí radnice a organizace Post 
Bellum. Žáci základních  
škol a gymnázií se vydávají 
do terénu a nahrávají nebo 
natáčejí rozhovory se zají-
mavými osobnostmi z okolí. 
Ty vám budeme postupně 
představovat. Tentokrát je 
to příběh Josefa Pospíšila, 
který zpracoval tým žáků  
ZŠ Vodičkova.

„Když zavřu oči, vidím události, jichž jsem 
byl svědkem,“ říká Josef Pospíšil, pamět-
ník, který prožil konec druhé světové války 
jako čtyřletý chlapec. Rodina bydlela na 
konci Zikovy ulice naproti tehdejšímu 
sídlu štábu zbraní SS. Později byl kvůli 
katolické víře perzekuován komunisty.

Josef Pospíšil se narodil roku 1941 
ve Velkých Pavlovicích. Jeho otec pracoval 
jako správce šlechtitelské stanice. Záhy 
po Josefově narození se pětičlenná rodina 
stěhovala za prací do Prahy, do Zikovy 

ulice poblíž arcibiskupského paláce. Na- 
proti jejich domu byla vysoká škola prů-
myslovo-technologická, kde měly během 
druhé světové války německé jednotky SS 
uloženy zbraně. 

Na konci války obsadili štáb nacistů 
ruští vojáci. „Jednoho dne vyjela z areálu 
kolona. Byly to desítky ‚haklů‘ a na nich 
seděli v pozoru vojáci. Bylo tak po poledni, 
vozidla se vracela opačným směrem a na 
‚haklech‘ ležely mrtvoly Němců od krve 
a vozidla byla od krve červená,“ vyprávěl 
Josef Pospíšil žákům ZŠ Vodičkova.

V roce 1948 mu při autohavárii 
zemřel tatínek a maminka se přimkla ke 
křesťanské víře, ke které vedla i své děti. 
Roku 1951 se rodina musela vystěhovat 
do Ruzyně. 

To, že se stal katolíkem, považuje Josef 
za to nejlepší, jak se mohl v životě orien-
tovat. V období komunistického režimu to 
však bylo nežádoucí. Poté, co vystudoval 
střední průmyslovou školu v Kladně, se hlá-
sil na vysokou školu strojní v Ostravě, kam 
ho ale nevzali pro „nedostatečnou praxi“. Po 
roce stráveném v ocelárnách v Kladně našel 
zaměstnání ve Výzkumném ústavu hutnic-
tví železa v Praze, kde pracoval třicet let. 

ani v dnešní době, kdy 
je mobilní telefon již 
samozřejmostí, není na 
škodu připomenout počátky 
telefonizace českých zemí, 
konkrétně Prahy. Ne každý 
také ví, že telefonní provoz 
po většinu jeho existence 
zajišťovala pošta.

První pražskou soukromou telefonní linku 
využíval vysočanský statkář a cukrovarník 
Bedřich Frey již od 21. května 1881. Vedla 
z jeho bytu do nedalekého cukrovaru. 
Avšak daleko větší význam než toto a jemu 

První pražská telefonní 
ústředna zahájila provoz 
před sto čtyřiceti lety

Josef Pospíšil: 

Víra byla důvodem 
komunistické perzekuce

Personál zpočátku tvořili dva provoz-
ní úředníci, dva mechanici, sedm zřízenců 
a pět manipulantek (spojovatelek). Je 
zajímavostí, že jedna z nich, příjmením 
Stárková, vykonávala tuto náročnou služ-
bu ještě po vzniku ČSR, což byl úctyhodný 
výkon, protože šlo o jednotvárné zaměst-
nání s nutností vyřídit i více než dvě stě 
hovorů denně. Navíc někteří volající, zvláš-
tě muži, se chovali neurvale a telefonní 
sály měly obecně většinou nevyhovující 
ovzduší, které v zimním období doplňoval 
ještě nepříjemný chlad. Telefonní ústřed-
na v Richtrově domě fungovala až do roku 
1902, kdy ji nahradila nová centrála na 
hlavní poště v Jindřišské ulici. 

V Poštovním muzeu je uložen vzácný 
doklad počátků pražského telefonu – 
telefonní seznam platný od 1. ledna 1883. 
Nacházejí se v něm, i když s poznámkou, 
že dosud nejsou spojeni, další významní 

účastníci – uveďme alespoň cestovatele 
Vojtu Náprstka, vagónku F. Ringhoffer nebo 
parní mlýn firmy František Odkolek. 

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

Roku 1961 narukoval do Jičína na 
vojnu. Teprve tady zjistil pravý důvod 
zamítnutí přihlášky na vysokou školu. „Ka-
sárna byla poloprázdná. Byl tam neuvě-
řitelný bordel, takže se kádrové materiály 
válely v předsíni. Otevřel jsem je a měl 
jsem tam napsáno: Matka, náboženský 
fanatik, ovlivňuje svoje děti,“ vzpomíná. 

Svou budoucí ženu potkal ještě za 
vojny na koncertě. Spolu jsou již sedma- 
padesát let a vychovali jednoho syna. Zlo-
mový byl pro Josefa rok 1989. Konečně byl 
svobodný. Po sametové revoluci se s ka-
marádem pustili do podnikání. Pamětník 
Prahy 1 si nikdy nepomyslel, že bude svěd-
kem dalšího válečného konfliktu v Evropě, 
kterým je válka na Ukrajině. „Současní 
mladí lidé si neuvědomují, že to, do čeho 
vstupují, není samozřejmostí. Že svoboda, 
demokracie, prosperita této země je veliká 
hodnota, která ale nespadla z nebe. Stála 
mnoho lidí i život,“ upozorňuje Josef. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Archiv Post Bellum

podobná přímá telefonní spojení mělo zří-
zení manuální telefonní ústředny ve třetím 
patře Richtrova domu na Malém náměstí 
č. p. 459/11 nedaleko Staroměstské rad-
nice. Činnost zahájila 11. srpna 1882 a její 
služby mohlo za nemalý obnos využívat 
prvních jedenáct účastníků – například 
firma V. J. Rott nebo Živnostenská banka.

Zřizovatelem i provozovatelem této 
první telefonní ústředny v českých zemích 
se stala soukromá společnost Pražské 
podnikatelství pro telefony, u jejíhož zrodu 
stáli prof. Jan Palacký (syn historika 
Františka Palackého), stavitel Benedikt 
Baroch a bankéř Jindřich Braun. 

Ústředna byla účastníkům k dis-
pozici denně od osmi do dvanácti a od 
čtrnácti do osmnácti hodin. Nepřetržitě 
fungovala až od června 1883, kdy na ni 
byli napojeni pražští hasiči. Podle dobo-
vé instrukce měl telefonní hovor začínat 
zvoláním „ha-hej“, které se však brzy 
změnilo na nám již známé „haló“. Po vzni-
ku Československa postupně převládlo 
kultivovanější „prosím“. 

Svatební 
fotografie

Mladý 
Josef Pospíšil

Josef Pospíšil s tatínkem, 
maminkou a sestrou

První pražská telefonní ústředna v Rich- 
trově domě na Malém náměstí po rozšíře-
ní v roce 1884

Titulní strana abecedního seznamu 
účastníků pražské telefonní sítě, platného 
od 1. ledna 1883

Luxusní stolní telefon Ericsson z roku 
1891 na výplatní známce Světový den 
pošty – Poštovní muzeum Vyšší Brod 
autora Dušana Kállaye a rytce Miloše 
Ondráčka, 3. 10. 2012
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Lidé, kteří žijí s mentál-
ním postižením, mohou 
hodně dokázat nejen 
v běžném životě, ale 
i v umění. Právě proto 
má soutěž název Každý 
může být umělcem. Již 
druhý ročník organizu-
je Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
Sulická s cílem veřejně 
prezentovat a ocenit 
nadané lidi s mentálním 
postižením.

Přihlášené obrazy bude i letos posuzovat 
odborná porota, na sítích může svého fa-
vorita vybrat i širší veřejnost. Některá díla 
loni doslova vyrazila dech i znalcům umě-
ní. Jiří Pospíšil, předseda správní rady 
Nadace Jana a Medy Mládkových, který 
bude odborné porotě předsedat, hodnotí: 
„Některá díla měla skutečně až neuvěři-
telnou úroveň a s kolegy jsme měli těžkou 
hlavu při vybírání těch nejlepších obrazů. 
Těším se, že letos při celorepublikové 
soutěži bude konkurence ještě vyšší.“ 

Všechny obrazy budou vystaveny 
od 20. září do 10. října v Konírně Musea 
Kampa. Charitativní online aukce se usku-
teční poslední den výstavy 10. října. Druhý 
ročník soutěže Každý může být umělcem 
se koná pod záštitou Ministerstva kultury. 
Partnery soutěže jsou Konto Bariéry, TZMO 
Czech Republic, SENI a MČ Praha 1, MČ 
Praha 2, aukční portál Livebid.cz, advokátní 
kancelář ARROWS a vinařství Mádl. 

Každý může být umělcem: 
Výtvarná soutěž pro lidi 
s mentálním postižením 

Pozvánka na 27. Mezinárodní 
varhanní festival
Největší varhany v České 
republice se rozezní 
pod rukama i nohama 
předních umělců z USa, 
Polska, Itálie, Francie 
a domácích interpretů. 
Vystoupí také pražský 
Kühnův smíšený sbor 
a trombonista Tomáš 
Trnka. Festival proběhne 
v době od 4. 8. do 22. 9. 
a nabídne osm koncertů, 
vždy ve čtvrtek od 19:00.

vých klasiků. Tato přehlídka světového 
varhanního umění je jedinou v takovém-
to rozsahu v hlavním městě,“ uvedla 
ředitelka festivalu a titulární varhanice 
baziliky svatého Jakuba Irena Chřibková.

Posluchači mají při této příležitosti 
možnost navštívit jeden z nejpozoruhod-
nějších pražských chrámů, jakým je právě 
bazilika svatého Jakuba, s nádherným 
interiérem a proslulou akustikou. 

Během každého koncertu probíhá vi-
deoprojekce, díky které mohou posluchači 
sledovat na plátně varhaníka při hře. 

Předprodej vstupenek zajišťuje Tic-
ketportal a www.pragueticketoffice.cz. 
U pokladny poskytujeme slevy pro seniory 
a studenty. www.auditeorganum.cz 
a www.facebook.com/aomvf. 

Text: (red)

„Program letošního ročníku připomene 
několik významných skladatelů, např. 
dvousté výročí narození Césara Francka, 
sté výročí narození českého varhanního 
virtuóza a skladatele Jiřího Ropka a při-
pomeneme si i patnácté výročí odchodu 
na věčnost významného skladatele 
Petra Ebena. V programech nebudou 
chybět Bachovy skladby a díla světo-

nové české knihy
kol. autorů 
Pražský uličník 
(Academia)

Pražský uličník je určený 
široké čtenářské veřejnosti, 
ale svým tématem a zpra-
cováním poslouží také 
jako užitečná pomůcka pro 
profesionální historiky či 
úřady a instituce. Podá-
vá přehled existujících 
i zaniklých názvů praž-
ských veřejných pro-
stranství včetně starších 
pojmenování, vysvětlení 
jejich původu a časového 
zařazení. Knihu provází 
bohatý obrazový ma-

teriál – téměř pět set historických a současných 
fotografií, vedut, plánů a portrétů. Projekt je realizo-
ván s finanční podporou hlavního města Prahy. 

karolína Fílová
Přístav
(Host)

Když se před vámi objeví 
kavárna Přístav, už není 
třeba se trápit. Sednete 
si, popíjíte a postupně 
se proměňujete ve fi-
gurínu. Věčnost právě 
začíná! Tělesnou dokona-
lost a nekonečný poklid 
mořského šumu získáte 
pod jedinou podmínkou: 
už nikdy nepromluvíte. 
Nabídka, která se neodmí-
tá. Nebo snad ano? Jeden 
z návštěvníků kavárny 
Gabriel se jednoho dne 

vytratí a za sebou nechá pouze nápovědu v podobě pěti 
pohlednic. A jeho bývalá přítelkyně se ho vydává hle-
dat ze světa věčného klidu do živých pražských ulic…

Miloš urban 
Továrna na maso
(Argo)

Historický kriminální román 
z první republiky z prostředí 
Pražských ústředních jatek. 
Pro inženýra Leona Hedváb-
ného, hrdinu knižní novinky 
Miloše Urbana, je nová 
práce ochránce pověsti 
Ústředních pražských jatek 
vyloženě výzva. A co teprve 
když se v kafilerii na Mani-
nách začnou namísto zvíře-
cích kostí objevovat i kosti 
lidské a do toho přichází do 
podniku nová zaměstnan-
kyně, která obrátí Leonův 
svět doslova naruby.

irena Tatíčková
Milion chvilek 
pro demokracii v památníku
(Kniha Zlín)

Na podzim 2017 řadu lidí 
začíná znepokojovat ne-
jen fakt, že se nastupující 
premiér opírá o loajál-
nost KSČM, ale i to, že je 
to podnikatel, který má 
za sebou hospodářské 
kauzy a vlastní jedno 
z největších mediálních 
vydavatelství. Tehdy 
vzniká Milion chvilek 
pro demokracii. Tato 
pestrá publikace vás 
znovu vezme na místa, 
která po letech vybu-
dila český národ k od-

poru proti bezpráví. Najdete v ní nejdůležitější 
události od vzniku Milionu chvilek pro demokracii 
až po sněmovní volby v roce 2021. 

Obrázek jedné z klientek
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Na září jsme pro vás při-
pravili dva krásné výlety do 
zahraničí. Chceme si jimi 
připomenout patnáctou se-
zonu našich výletů (více na 
straně 18).

 úterý, 20. září, 8:00 
Vratislav (Wrocław, Polsko) – 15 let  
seniorských výletů s MČ Praha 1
Na tento výlet se přihlašuje od 1. září.

 čtvrtek 22. září, 8:00
Norimberk (Nürnberg, Německo) – 15 let 
seniorských výletů s MČ Praha 1
Na tento výlet se přihlašuje od 2. září. 

 úterý 11. října, 8:00 
Lenora (muzeum skla Lötz), Chalupská 
slať, Křišťanov (obora praturů)
Na tento výlet se přihlašuje od 13. září.

 úterý 18. října, 8:00
Kačina (zámek) a Chrudim
Na tento výlet se přihlašuje od 22. září. 

Odjezd autobusu od Rudolfina v ulici 
17. listopadu.

Výlety jsou organizovány zdarma 
a pouze pro občany seniorského věku 
s trvalým bydlištěm na Praze 1 (zahr-
nují dopravu, návštěvu objektů, oběd, 
služby průvodce a koordinátora výletu).

Způsob přihlašování: pouze osobně 
přes podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. 

Odhlašování stejným způsobem, popř. Te-
lefonicky: 221 097 280, 221 097 300. Pro 
velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, 
že se senior může přihlásit pouze na je-
den výlet v daném měsíci a upřednostněni 
budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně 
tří posledních výletů. 

Den před odjezdem je možné zavolat 
Karla Ulma a zeptat se, zdali  se neuvolni-
lo 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. 

Karel Ulm, koordinátor výletů, 
tel.: 777 161 539

Zářijové a říjnové seniorské výlety 

Středisko sociálních služeb Praha 1 po-
řádá pro naše sousedy desítky akcí každý 
měsíc. Občan Malé Strany Luboš Forejt 
se rozhodl přispět do tohoto bohatého 
programu uspořádáním autorského čtení 
jeho sbírky povídek s názvem Humor pod  
okapem.

V dobré atmosféře přivítal v senior 
klubech Tomáš a Haštalka několik nad-
šených posluchačů. Všechny přítomné 
pobavil svými povídkami, jejichž příběh 
vycházel z všedních i nevšedních situací, 
které nás v životě potkávají.

Radost neměli ovšem jen posluchači. 
Historky si užily i pracovnice Střediska so-
ciálních služeb. Při akcích jsou totiž plně 
zapojeny do pracné organizace. Když však 
jeden z pravidelných účastníků akcí Luboš 
Forejt přispěchal s vlastním projektem, 
mohly se i ony a na chvilku zaposlouchat. 
Věříme, že taková iniciativa byla ukázkou, 
jak moc jsou naši sousedé vděční za to, co 
pro ně tyto skvělé dámy dělají.

Panu Forejtovi za tuto iniciativu dě-
kujeme a věříme, že to nebyl jeho posled-
ní příspěvek do programu pro seniory! 

autorské čtení v seniorských klubech  
s Lubošem Forejtem

Všechny tváře Slávky Budínové
Všechny tváře Slávky 
Budínové je podtitul 
výstavy, která je ke 
zhlédnutí v prostorách 
Muzea slivovice v Praze 1 
na počest původní 
majitelky domu, divadelní 
a filmové herečky Slávky  
Budínové.

Autorkou výstavy je spisovatelka 
Blanka Kovaříková, která v domku 
herečku zpovídala rok před povod-
němi v roce 2002 a poté podrobně 
sledovala osud její rodiny. To ji ná-
sledně dovedlo k tomu, že se začala 
zajímat ještě víc o životní příběh 
Slávky a její hereckou kariéru.

Výstava je přístupná zdarma 
v exteriéru i v interiéru dnešního 
Muzea slivovice minimálně po celé 
léto. 

www.muzeumslivovice.cz

1 Linhartská

2 Vítězná

3 Široká

4 Na Perštýně

5 Revoluční

6 Těšnov

7 Senovážné náměstí

8 Bolzanova

9 Žitná

10 Voršilská

11 Říční

12 Hellichova

13 Maltézské náměstí

14 Valdštejnské náměstí

15 Malostranské náměstí

16 Pohořelec

17 Masná

18 Haštalská

19 Klimentská

20 Dušní

21 Hybernská

22 Krocínova

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

I kovy je možné třídit

V naší městské části je možné třídit 
kovový odpad již od roku 2017, a to ve 
dvaadvaceti lokalitách (viz tabulku). 
Šedé kontejnery jsou k dispozici na 
všech stanovištích na druhé straně řeky 
kromě Cihelné. Pokud si nejste jistí, co 
do šedého kontejneru patří, pomůže 
vám samolepka, kterou najdete přímo na 
nádobě. Jedná se o plechovky od nápojů 
a konzerv včetně těch od krmiv domá-
cích mazlíčků, obaly od paštik, víčka, 
tuby, alobal a další drobný kovový odpad.

Objemnější kovový odpad, který se 
do kontejneru nevejde, patří do sběrného 
dvora. Do kontejneru rozhodně nedávej-
te tlakové nádoby, plechovky od barev 
a rozpouštědel ani těžké kovy jako olovo 
a rtuť. Díky třídění a recyklaci kovových 
odpadů – hliníku a železa – snižujeme 
množství vstupů, které jsou potřeba 
při výrobě nových. Šetří se tím krajina, 
voda, ovzduší i elektrická energie. S tím, 
aby kovový odpad nekončil bez dalšího 
užitku na skládce, může pomoci každý 
z nás. 

Text: OŽP MČ Praha 1
Foto: Archiv OŽP MČ Praha 1

V červnovém vydání jsme psali o tom, jak můžeme třídit 
jedlé oleje a kde všude v Praze 1 najdeme kontejnery 
na tento druh odpadu. Tentokrát se zaměříme na kovy.

Milí čtenáři,
i v letním vydání jsme pro vás připravili pravidelnou soutěž, 
v níž si můžete otestovat svůj pozorovací talent. Tentokrát 
pro vás máme otázku: K jakým kostelům patří věže na 
fotografii? Správné odpovědi můžete posílat do 10. 8.  
na redakce@praha1.cz. Výherce se už teď může 
těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla: Na fotografii byly 
Vojanovy sady. Výherkyní se stala Eva Erbenová. V reda-
kci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18, na ni čeká 
knížka Lovci švábů, kterou napsal Matěj Dadák a vydalo 
nakladatelství Host.

Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

?

mailto:redakce@praha1.cz
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lahůdky Winnie   

Nové lahůdkářství otevřela Jana Pichlová Šťastná na 
Masarykově nábřeží 38. Obchod přivítali místní i ko-
lemjdoucí, protože prodej lahůdek všeho druhu v této 
lokalitě chyběl. V nabídce je pestrý sortiment chlebíč-
ků, salátů, obložených rohlíků, chlebů, dortů, palačinek, 
zákusků, káva, nápoje a točená zmrzlina. Obložené 
mísy a chlebíčky vám připraví i na objednávku. Zahrád-
ka před provozovnou nabízí příjemné posezení v těsné 
blízkosti Národního divadla a s výhledem na Žofín. 

Otevírací doba:  
po–ne 7:00–21:00, tel. 608 243 317.

Dobrodružnou cestu a seznámení se s obyvateli Prahy, 
které lidé doposud přehlíželi, slibují autoři jedinečného 
celovečerního dokumentu Planeta Praha se zvířecími 
hrdiny v hlavní roli.  Filmaři v metropoli dva roky sledo-
vali život v „pražské divočině“: Petřín, břehy Vltavy, Kar-
lův most či park Stromovka, ale i odlehlé periferie jsou 
ve filmu zachyceny jako domovy mnoha rozmanitých 
živočichů. Komentář k filmu Planeta Praha namluvil he-
rec Jiří Macháček. Snímek vstoupí do kin 4. srpna. 

Za podívanou na pražský mikrokosmos stojí zkušený fil-
mový štáb režiséra Jana Hoška, producenta Radima Procházky 
a kameramana Jiřího Petra. Planeta Praha skrze zvířecí hrdiny 
nabídne zcela nový pohled na pražská místa, kde by člověk 
pořádnou divočinu stěží čekal. Například slípka zelenonohá se 

odvážně uhnízdila v odkalovací nádrži bubenečské čističky, sokol 
stěhovavý pro změnu hnízdí na komíně v Holešovicích, souboj 
mufloních samců probíhá v areálu Thomayerovy nemocnice 
v Krči a myšice křovinná se narodila kousek od hrobu Franze 
Kafky na Novém židovském hřbitově. Málokdo by také tušil, že 
Petřín je exkluzivním pražským domovem plcha velkého, který tu 
možná žil dřív než lidé.

„Cílem filmu Planeta Praha je inspirovat diváky k objevení 
příběhů našich blízkých zvířecích sousedů, kterým většinou ne-
věnujeme pozornost. Zároveň bychom je chtěli motivovat k větší 
zodpovědnosti vůči přírodě nejen v Praze, ale ve všech městech 
a k zachování její rozmanitosti,“ říká režisér Jan Hošek. 

Text: (red)

Vítáme lahůdkářství a pekárnu!

Film Planeta Praha představí 
zvířecí sousedy v metropoli

řemeslná pekárna zRNO a zRNkO

Nová pražská řemeslná pekárna ZRNO A ZRNKO otevře-
la prodejnu na Senovážném náměstí 23. Pekárna má sídlo 
v Nuslích, odkud několikrát denně dodává hotové pekárenské 
výrobky, které vyrábí jen ze základních surovin. Některé druhy 
se dopékají přímo na místě. Řemeslná pekárna slouží nejen 
k nákupu pečiva, ale i k posezení nad výběrovou kávou z pra-
žírny Dos Mundos. Vše je poctivé, kvalitní, voňavé a pekárna 
svým vzhledem přispěla k oživení Senovážného náměstí. 

Otevírací doba: 
po–pá 7:30–19:00, so 8:00–18:00, ne zavřeno.

Oběma obchodníkům přišel tradičně popřát štěstí a spokojené 
zákazníky Karel Ulm, předseda Komise pro obchod a služby. Dě-
kujeme za nové obchody s občanskou vybaveností a ať se daří! 

Text: Dáša Koníčková
Foto: Jaroslav Tatek, Pavel Dvořák

 iNFOsERVis PRAHA 1

Od 15. června do 15. září probíhá 23. ročník sbírky AKCE 
CIHLA na podporu důstojného bydlení a života lidí s mentál-
ním postižením. Benefiční sbírku podporují známé osobnosti, 
se kterými se potkáte na doprovodných akcích nebo u stánku. 
Mezi jimi jsou Simona Stašová, Jaroslav Svěcený, David Kraus, 
Tomáš Vaněk a další. Akci organizuje Portus Praha, z. ú.

Benefiční sbírka aKCe CIHLa
I letos se v ulici Na Příkopě budou prodávat malované 

a podepsané cihly na podporu mentálně znevýhodněných. 
Za peníze vybrané při 23. ročníku pražské sbírky plánují 
organizátoři opravu chráněných bydlení v obci Slapy, dofinan-
cování vozu pro terénní službu Podpora samostatného bydlení 
a začátek projektu nové Sociálně-terapeutické dílny na Sla-
pech. Výtěžky regionálních sbírek půjdou vždy na financování 
konkrétních projektů, které se týkají integrace lidí s mentálním 
znevýhodněním do běžné společnosti a na trh práce. V sobotu 
6. srpna se navíc v zahradách chráněného bydlení Fara nedale-
ko Slapské přehrady koná tradiční benefiční festival CIHLA- 
FEST. Návštěvníci se pobaví nad cirkusovým uměním Cirku La 
Putyka a dalších vystupujících. Vstupenky jsou již k dispozici 
v předprodeji na https://www.akcecihla.cz/predprodej- 
vstupenek/.

Již v minulém roce jsme se soustředili na pomoc formou vir-
tuálních online cihel a zdražení základních stavebních materiálů 
nás žene touto cestou dál. Podpořit sbírku je tedy možné jak 
fyzickou koupí cihly, tak celoročně zakoupením virtuální e-cihly 
na https://www.akcecihla.cz/e-cihla/. 

Přidejte se k nám na Facebooku: 
https://www.facebook.com/akcecihla.cz 

Text a foto: Portus Praha, z. ú

Zleva Ondřej Kuchař – spoluzakladatel firmy ZRNO A ZRNKO,  
a Karel Ulm – předseda Komise pro obchod a služby 

Jana Pichlová Šťastná v novém lahůdkářství

AKCE CIHLA pomáhá už 23 let.

https://www.akcecihla.cz/cihlafest/
https://www.akcecihla.cz/cihlafest/
https://www.akcecihla.cz/predprodej-vstupenek/
https://www.akcecihla.cz/predprodej-vstupenek/
https://www.akcecihla.cz/e-cihla/
https://www.facebook.com/AkceCihla.cz
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Procházky Prahou 1  (viz str. 26)

Čas už velmi pokročil, průvodkyně zmíní alespoň Celestýna Opitze, 
který tu provedl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TaJENKU) v celé Evropě. 

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali JUDr. Jaroslava Bláhu. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na něj čeká knížka 
Zlost na pobřeží života, kterou napsal Filip Zkoumal a vydalo nakladatelství Čas. 
Blahopřejeme! 

I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 10. srpna.

Julie Böhmová Lukáš PozníkJulie Strnadová Matěj Šimiček

TVítání občánků...
Tentokrát zveřejňujeme fotografie dětí, které byly slavnostně uvítány do života 
7. dubna. Slavnostní a milé setkání rodičů, dětí a zástupců radnice se tradičně 
odehrálo v obřadní síni Staroměstské radnice. I my přejeme našim  
nejmladším obyvatelům a jejich rodičům hodně štěstí!

Bernard BeranAlbert Chlouba Eliot Šípek

Pokud máte zájem své děťátko 
slavnostně uvést mezi občany naší 
městské části, pošlete nám svoji 
přihlášku e-mailem na adresu radka.
jirikova@praha1.cz 
nebo poštou na Odbor kultury,  
sportu a zahraničních vztahů, 

Vodičkova 681/18, 115 68, Praha1, 
k rukám Radky jiříkové. Do hlavičky 
e-mailu nebo na obálku uveďte heslo 
„Vítání občánků“. Dále nám napište 
jméno dítěte, datum narození, adresu 
trvalého bydliště v Praze 1 (popř. také 
korespondenční adresu, pokud je jiná, 

než adresa trvalého bydliště) a kon-
takt na vás. Na základě této přihlášky 
budete postupně zváni na konkrétní 
obřad. Prosíme o strpení, když poz-
vánku dostanete za delší dobu. 

Foto: Jiří Kopuletý

Viktorie Smrčková Zuzana HrabánkováNela Požárková Vendelín Bulín

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



	Bookmark
	Bookmark
	Bookmark
	Bookmark
	_GoBack
	_GoBack

