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Praha 1 covidovou 
a uprchlickou krizi

zvládla!

BOJ PROTI KORUPCI?

nejlepší v Praze!!!
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Milí sousedé!
Prázdniny jsou za námi a za několik týdnů odejde i léto. 
Mnozí z vás si při těchto slovech nejspíš postesknou, že 
to všechno tak hrozně uteklo, že co nevidět začne opa-
dávat listí, obloha zešedne a na město padne mlha. To je 
do určité míry samozřejmě pravda, ale také nás čeká září 
patřící mezi nejkrásnější měsíce roku a i říjen se svými 
pomalu se zbarvujícími listy dokáže vykouzlit krásné dny.  

Co tím chci naznačit?
Třeba to, že prostě záleží, jak se na věci díváme, jestli 

je už dopředu odsuzujeme a propadáme skepsi, anebo 
jestli se je snažíme vidět opravdu ze všech stran, s jejich 
stinnými i pozitivními stránkami. A jestli chceme s věcmi – 
rozuměj: s problémy – pohnout k lepšímu, nebo už dopředu 
vše vidíme černě. A s tím souvisí i to, jak pohlížíme na lidi 
kolem sebe: jestli jim jsme ochotni naslouchat, přemýšlet 
o tom, co říkají, a ne je šmahem odsuzovat, když jen neopa-
kují naše slova. 

Blíží se začátek podzimu a s ním i termín komunál-
ních voleb, ke kterým vás co nejsrdečněji zvu. Nebudu vás 
nějakými vzletnými slovy přesvědčovat o jejich důležitosti 
a o tom, co všechno rozhodnou – to určitě víte nebo o tom 
alespoň přemýšlíte. Žádám vás jen, abyste k volbám 
opravdu přišli. Abyste věnovali čas prostudování toho, 
co vám jednotlivé kandidující subjekty nabízejí, a abyste 
si třeba také všímali i toho, jak na vás kandidáti a jejich 
strany působí. Jestli přinesou zápal a chuť věci pozitivně 
řešit a jestli budou schopni a ochotni naslouchat ostatním. 
zní to jako drobnost, ale je to podle mě hodně důležité, 
protože bez schopnosti pozorně poslouchat, co druzí říkají, 
bez vzájemného respektu a tolerance se nepodaří vyřešit 
problémy, které před námi jsou. A nepodaří se udržet to 
jedinečné, co u nás v Praze 1 máme, a to je to sousedství, 
pospolitost, spolkové akce a přátelství lidí z obou břehů.

Není to u nás v centru vždycky jednoduché, ale je to tu 
krásné. I díky lidem, kteří tu žijí. 

Váš
Petr Hejma



5

M

4 54 aKTUalITy PRAHA 1 září 2022 aKTUalITy

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. 
m. Prahy jedná o podobě nové smlouvy 
s Pražskými službami na zajištění služby 
velkoobjemových kontejnerů (VOK). z to-
hoto důvodu nejsou doposud známé ofici-
ální kvóty na druhé pololetí letošního roku.

Do uzavření nové smlouvy a potvr-
zení kvót nelze harmonogram uveřejnit. 
Předpokládaný termín zahájení služby 
VOK je poslední týden v září. Termín byl 
zvolen i z důvodu, že je nutné obsta-

rat potřebná rozhodnutí pro zajištění 
odtahu aut, která nerespektují zákaz 
parkování v den přistavení kontejneru. 
Harmonogram bude následně obratem 
uveřejněn na standardních místech.

Během celého roku mohou občané 
městské části využít sítě sběrných dvorů, 
kde lze nejen objemný odpad zdarma 
odložit. 

Omlouváme se za případné nepří-
jemnosti a děkujeme za pochopení. 

Na Uhelném trhu 
je bezpečněji

V okolí budovy základní školy na Uhel-
ném trhu došlo zásluhou zřízení tzv. 
obytné zóny ke zklidnění dopravní 
situace a zvýšení zdejší bezpečnosti.
„Kromě úpravy svislého i vodorovného 
dopravního značení k tomu přispěje 
také instalace krátkých příčných prahů 
ve tvaru takzvaných zpomalovacích 
polštářů,“ popsal radní pro dopra-
vu a životní prostředí Richard Bureš 
opatření Prahy 1. Úpravy zajišťuje 
ve spolupráci s naší městskou částí 
Technická správa komunikací. 

V řádném termínu se k zápisu  
do prvních tříd dostavilo přes  
čtyři sta dětí. Deset procent dětí 
přišlo s doporučením na odklad 
povinné školní docházky, a tak do 
prvních tříd našich škol nastoupí 
více než tři sta prvňáčků. Naplně-
né budou také tři přípravné třídy.

zápis ukrajinských dětí probíhal 
do 15. července. Dostavily se jich 
zhruba čtyři desítky – dvacet dětí 
přišlo k zápisu do mateřských škol 
a dalších dvacet s žádostí o přijetí 
do prvních tříd základních škol. 
Dalších padesát žáků z 2.–9. ročníku 
se chystá do našich škol od nového 
školního roku 2022/2023. Deset 
procent již přijatých žáků se vráti-
lo na Ukrajinu a do škol v Praze 1 
nenastoupí. 

V červenci se seniorští výletníci pod vedením Karla Ulma 
vydali do Strážnice a na vinice Velké Pavlovice, kde se vyfotili 
u rozhledny Slunečná

V srpnu senioři navštívili Chodské slavnosti a Kurzovu 
rozhlednu na Čerchově

Další informace naleznete na str. 36.

zápisy do našich škol 
probíhají bez problémů

Velkoobjemové kontejnery ve druhém pololetí 2022

Naši sousedé z řad imobilních osob 
a seniorů s pohybovými problémy 
se mohou těšit na novou přínosnou 
službu – speciálně upravený automo-
bil, který v nejbližších měsících obdrží 
Středisko sociálních služeb a který je 

bude z domova dopravovat do denního 
stacionáře, na návštěvy lékařů i dalších 
institucí. O konkrétním vybavení auto-
mobilu jednali s výrobcem místosta-
rosta Petr Burgr a ředitelka Střediska 
sociálních služeb Helena Čelišová. 

Nová služba pomůže v těžkých chvílích

Radní Karel Grabein Procházka navštívil provozovnu Botička v Jungmannově ulici

anenský trojúhelník – další zelená plocha v centru města

Corrency poskytuje efektivní pomoc občanům i živnostníkům

(Dokončení na str. 14)

Městská část Praha 1 spustila letos na jaře 
unikátní projekt na oživení lokální ekono-
miky s názvem Corrency. Jeho záměrem 
bylo posílit koupěschopnost místních 
obyvatel. Občané získali od radnice příspě-
vek, kterým mohli podpořit místní obcho-
dy, poskytovatele služeb a provozovatele 
volnočasových aktivit. Iniciátorem projektu 
byl radní Karel Grabein Procházka.

„V současné době vše vyhodnocuje-
me, ale už teď můžeme říct, že se pilotní 
fáze projektu vydařila. Zapojilo se do ní 
více než 1 500 občanů Prahy 1 a okolo 
160 provozoven převážně z kategorie 
takzvané občanské vybavenosti,“ shrnul 
Karel Grabein Procházka.

Jednotlivá zpracovávaná data ukazují 
zajímavá zjištění, s nimiž vás seznámíme 
v některém z dalších vydání magazínu 
JEDNA. To, co se ukázalo jako jednoznač-
ně pozitivní, je fungující systém, který 

se v podobě Corrency v praxi prokázal. 
Prakticky to znamená, že ho lze rychle 
a efektivně použít jako prostředek pro rych-
lou pomoc potřebným – občanům nebo 

Výlety pro seniory probíhají po celý rok

Každoročně vyhlašovaný projekt 
prestižní neziskové organizace 
Hlídač státu s názvem K-Index, 
který vyhodnocuje rizikovost v ob-
lasti korupce a nehospodárnosti, 
stanovil po pečlivém prozkoumání 
potřebných dat a rizikových fakto-
rů, že Praha 1 si v roce 2021 vedla 
z celého hlavního města nejlépe.

„Z tohoto ocenění naší práce 
mám samozřejmě velkou radost 
a děkuji všem kolegyním a kolegům 
z radnice za skvělou práci. Výsledek 
je o to hodnotnější, že už loni jsme se 
umístili na druhém místě, což doka-
zuje, že letošní první místo rozhodně 
není náhodné,“ vyzdvihl starosta 
Prahy 1 Petr Hejma. 

GRaTUlUJEME! 

Praha 1 je nejlépe hospodařící městskou 
částí s nejnižším rizikem korupce!

Vybavení speciálně upraveného automobilu si prohlédli Petr Burgr, 1. místo- 
starosta MČ Praha 1, a Helena Čelišová, ředitelka Střediska sociálních služeb 

Městské části Prahy 
podle K–Indexu pro rok 2021

Pořadí známka Městská část Body

1. Městská část Praha 1 2,43

2. Městská část Praha 3 2,48

3. Městská část Praha 4 3,69

4. Městská část Praha 11 4,03

5. Městská část Praha 7 4,26

6. Městská část Praha 15 4,29

7. Městská část Praha 10 4,31

8. Městská část Praha 2 4,41

9. Městská část Praha 6 4,48

10. Městská část Praha 14 4,65

obchodníkům poskytujícím zboží a služby 
v rámci občanské vybavenosti.

Pozn.: Organizace s K–Indexem  jsou nejlepší, nejtransparentnější a s nejnižšími riziky. (Zdroj: Hlídač státu)

V návaznosti na revitalizaci Smetanova 
nábřeží a umístění nové tramvajové 
zastávky u Karlových lázní byl upraven 
i prostor tzv. Anenského trojúhelníku. 
Dosavadní projektové a stavební práce, 
realizované v letech 2016 až 2022, 
zajistily současnou důstojnou podobu 
místa a stavebně i projektově komplet-
ně připravily další budoucí realizaci. 

Současnou podobu Anenské-
ho trojúhelníku budou moci lidé ze 
sousedství i návštěvníci využívat do 
doby, než bude – po dožití javoru – 
dokončena finální část slibovaného 
projektu.

Projektové a stavební práce, pro-
vedené v průběhu uplynulých šesti let, 
dosáhly výše zhruba 6,5 milionu korun. 
z toho stávající úprava povrchů stála 
cca 400 tisíc. Dále uvedená částka za-
hrnuje například vypracování projektové 
dokumentace pro územní řízení, zajiště-
ní průzkumů pro projektovou dokumen-
taci, záchranný archeologický průzkum, 
bourání, zřízení kanalizační šachty 
a propojení do ulice Karoliny Světlé, 
výplň ornicí, rekonstrukci dešťové kana-
lizace, zajištění a konzervaci archeolo-
gického nálezu. Provozní náklady stavby 
dosáhly výše 1,7 milionu korun. 
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Představujeme 
laureáty Ceny Prahy 1 
a nového čestného občana
Letošní podzim zahájíme slavnostním ceremoniálem u příležitosti udílení Ceny 
Prahy 1 a Čestného občanství Prahy 1 významným osobnostem českého národa. 
Pokud máte zájem poznat letošní laureáty osobně, srdečně vás zveme v pondělí 
5. září 2022 do krásných prostor Staroměstské radnice, kde se v Brožíkově síni 
od 16:00 hodin uskuteční slavnostní podvečer. Čestné občanství Prahy 1 zde 
převezme prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., Cena Prahy 1 bude letos udělena 
Jiřímu Dědečkovi, Petru Sísovi a Janu Šibíkovi. 
Těšíme se s vámi na shledanou!

Vystupoval v populární dvojici s Ja-
nem Burianem. z jejich spolupráce 
vzniklo velké množství písní, které 
trefným a humorným způsobem 
poukazují na lidskou nedokonalost. 
Jiří Dědeček vystudoval knihovnictví 
a vědecké informace na FF UK a také 
scenáristiku a dramaturgii na FAMU. 
Je nejen autorem, ale také vydavate-
lem mnoha písňových textů, próz či 
knih pro děti i dospělé. V roce 2006 
se stal předsedou Českého centra 
Mezinárodního PEN klubu a v roce 
2011 předsedou poroty soutěže Mag-
nesia Litera. Jiřího Dědečka můžete 
pravidelně potkat v ulicích Prahy 1, 
které zůstává věrný svůj celý život.

Jan Šibík je s Prahou 1 spojen nejen 
tím, že zde žije a pracuje, ale také svojí 
odvahou: jako fotograf zdokumentoval 
revoluční rok 1989. Jeho známé fotogra-
fie divákovi zprostředkovávají vypjatou 
atmosféru demonstrací, které se právě 
na území Prahy 1 konaly v revolučním 
roce. Jan Šibík se pravidelně vydává do 
nebezpečných oblastí v celém světě, 
kde dokumentuje život a místní událos-
ti. Vydává svoje fotografické publikace, 
z nichž poslední nese název Deset let, 
a jak název napovídá, přináší souhrn 
desetileté práce reportážního fotografa. 

Tento světově uznávaný 
onkolog se pacientům 
věnuje přes čtyřicet 
let svojí praxe, kterou 
zasvětil klinické onkologii 
a radioterapii. a to také jako 
přednosta Onkologické 
kliniky Ústřední vojenské 
nemocnice v Praze a vedoucí 
Komplexního onkologického 
centra sdružujícího VFN, 
Fakultní nemocnici Bulovka 
a Thomayerovu nemocnici. za 
svoji práci byl oceněn medailí 
za zásluhy I. stupně, kterou 
převzal z rukou prezidenta 
republiky. Prof. Petruželka 
je také spoluzakladatelem 
středoevropské iniciativy 
organizující prestižní 
konferenci Central European 
lung Cancer Conference 
a aktivně publikujícím 
autorem mnoha odborných 
článků, studií a knih.

Vyrůstal na Malé Straně, a přestože trvale 
pobývá v USA, střídavě žije i tady. Osm-
desátá léta byla pro tohoto tvůrce velmi 
zásadní, když získal v tehdejším západním 
Berlíně cenu za animovaný film Hlavy 
a jeho cesta vedla v roce 1982 do USA, kde 
měl možnost pracovat na animované spor-
tovní znělce pro olympiádu v Los Angeles. 
zde pracoval také na videoklipu pro Boba 
Dylana a nakonec v USA zůstal a v roce 
1988 získal americké občanství. Kromě 
ilustrací do různých periodik, jako například 
New York Times, začal vydávat knihy. Je au-
torem dvaceti sedmi dětských knih a zhru-
ba šedesát knih pro děti a mládež ilustroval. 
Natočil mnoho animovaných filmů, věnoval 
se malbě nebo tvorbě filmových plakátů. Na 
jeho mozaiky narazíte v newyorském metru 
a tapiserie můžete obdivovat na letištích 
v Kapském Městě, Dublinu i Praze. Je 
držitelem mnoha ocenění po celém světě.

Petr Sís, 
světově uznávaný grafik, 
ilustrátor, autor knih 
a tvůrce filmů, absolvent 
pražské VŠUP a The Royal 
College of Art v Londýně

Jan Šibík, 
fotograf, držitel ceny 
World Press Photo

Text: Martin Bačkovský
Foto: Archiv laureátů a Prahy 1

Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc., 
přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice 
a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Jiří 
Dědeček, 
obyvatel Malé Strany, 
písničkář, spisovatel, 
vydavatel, básník 
a překladatel 

Čestné občanství Prahy 1

září 2022  CENy PRahy 1

P1
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Během léta se na domech a sloupech 
veřejného osvětlení v ulicích Prahy 1 
objevilo osmaosmdesát modrých 
smaltovaných tabulek, které blíže popisují 
osobnosti, jež daly ulicím jejich názvy. 

Iniciátorem tohoto osvětového projektu byl historik a za-
stupitel Karel Ulm, který se společně s radním Michalem 
Cabanem projektu věnoval téměř dva roky. Tak dlouho totiž 
trvalo vyřízení povolení od památkářů a dalších náležitostí. 

Modré informační tabulky najdeme ve všech čtvrtích Pra- 
hy 1 – na Hradčanech, Malé Straně, Josefově i na Starém 

a Novém Městě. „Věříme, že projekt zpestří naše ulice a mnohým 
z nás připomene osobnosti naší historie, po kterých se ulice 
v Praze 1 jmenují,“ vysvětlil Karel Ulm. Smyslem projektu tak 
je popsat, kdo dal daným ulicím jejich názvy a jaké byly osudy 
těchto dnes už často neznámých osobností. Anebo víte, kdo byl 
Vodička, Harant či Navrátil? „V souvislosti s projektem nesmíme 
zapomenout velice poděkovat našemu archiváři Antonínu Ede-
rerovi, který historii ulic před lety podrobně zaznamenal,“ doplnil 
spoluautor projektu a radní Michal Caban.

Poděkování oběma pánům se pak za nás zhostil místosta-
rosta Petr Burgr, z jehož rozpočtové kapitoly byl navíc projekt 
financován. 

Text: (red) Foto: Petr Bidlo

Modré tabulky 
vysvětlují názvy ulic
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starostou jste se stal v lednu 2020 
a hned poté vypukla covidová pandemie. 
Co to znamenalo pro řízení městské 
části? 
Bylo to samozřejmě náročné, ale v naší 
městské části je mnoho dobrovolníků 
a dalších lidí, kteří jsou ochotní pomá-
hat v těžkých časech: dobrovolní hasiči, 
strážníci, pracovníci Střediska sociálních 
služeb, pracovníci radnice a řada dalších. 
Radnice se okamžitě proměnila v krizový 
štáb i distribuční místo pomoci zaměřené 
především na seniory, rodiny s dětmi a dal-
ší ohrožené skupiny. Pamatovali jsme také 
na živnostníky a podnikatele, kterým jsme 
v těžké době urychleně začali pomáhat.  

Jakou roli měla v covidové krizi  
Nemocnice Na Františku?
Opravdu významnou. Připomenu jen, že 
nemocnice je v majetku městské části, kte-
rá ji finančně podporuje téměř dvacet let, 
a že zastupitelé nedávno projednali novou 
koncepci jejího rozvoje. Brzy po začátku 
pandemie v ní vzniklo specializované od-
dělení pro péči o pacienty s koronavirem. 
Očkovací centrum Nemocnice Na Františ-
ku a jeho mobilní týmy pracovaly naplno, 
takže zvládly i pomáhat dalším městským 
částem. Nemocnice výrazně rozšířila 
a zkvalitnila péči o pacienty, má nové 
přístrojové vybavení a je důležitou součástí 
celopražského systému zdravotní péče. 

Po několika vlnách pandemie bylo nutné 
operativně reagovat na situaci plynoucí 
z války na Ukrajině. Jak to všechno  
městská část zvládla?
Nabídli jsme četné ubytovací kapacity, 
školy se připravily na nové žáky, sociální 
pracovníci radnice pomohli ukrajinským 
rodinám s vyřizováním dokladů a potřeb-
ných úředních dokumentů. V rámci sou-
sedské pomoci se shromáždilo oblečení, 
hygienické potřeby a hračky. Nemocnice 
Na Františku poskytovala uprchlíkům 
urgentní i specializovanou péči. U České 
spořitelny jsme také vytvořili sbírkový účet, 
pomohli jsme s organizací koncertů a dal-
ších aktivit na podporu Ukrajiny, reprezen-
tační ples hostil aukci uměleckých děl…  

zastavme se ještě u jedné z dlouhodo-
bých kvalit Prahy 1 – u péče a služeb  
pro seniory. 
Snažíme se investovat nejen do našich 
šesti domů s pečovatelskou službou, 
podporujeme také množství služeb a vol-
nočasových aktivit pro seniory. Letos je to 
například už patnáct let, kdy jsme začali 
pořádat mezi seniory tolik oblíbené jed-
nodenní výlety. Vedle toho máme kvalitní 
pečovatelskou službu, ať již v rámci do-

mácí péče, nebo ve stacionářích. Tísňová 
linka slouží k neustálému monitoringu 
seniorů, kteří si o její službu požádají. 

Během vašeho působení na radnici  
se nezapomnělo ani na územní rozvoj. 
Naším cílem je postupně dávat do pořádku 
celá území, vracet jim jejich původní histo-
rickou podobu a zpříjemňovat veřejný pro-
stor. Dokončili jsme rozsáhlou revitalizaci 
Betlémské i Havelské čtvrti, po rekonstruk-
ci je spodní část Václavského náměstí. 
Celé bloky ulic dostávají zpátky historizují-
cí dlažbu a chodníky, přibývají velké plochy 
zeleně a vkusný mobiliář, jedinečným způ-
sobem se obnovují a rozšiřují parky Cihel-
ná a Klárov. Upravují se Smetanovo nábře-
ží, Josefov či Vojtěšská čtvrť. Oživujeme 
čapadla a ve spolupráci s Povodím Vltavy 
je chceme propojit. Společně s magistrá-
tem bychom rádi vrátili důstojnou podo-

bu okolí hlavního nádraží. Významným 
architektonickým vstupem do centra bude 
zástavba i nová zeleň v okolí Masarykova 
nádraží podle projektu studia zahy Hadid.

zmínili jsme zatím poměrně velké 
projekty. Jaké jsou ty méně nápadné, 
z nichž máte radost?
Obrovskou radost mám z úspěšné rekon-
strukce historického domu v Truhlářské 8. 
Stal se z něj vůbec první dům dětí a mlá-
deže Prahy 1, který má navíc výrazné 
multigenerační využití. Před rokem měst-
ská část propůjčila Skautskému institutu 
Rybářský domeček na Kampě. Podpořili 
jsme tím výraznou skupinu aktivních a kre-
ativních mladých lidí, kteří nemají v centru 
tolik možností se scházet. Skauti se dali 
dohromady se sousedy z okolí Kampy 
a jejího parku. Domeček má od rána do 
večera úžasnou náplň. zmíněné dva pro-

jekty pěkně doplňují pestrý spolkový život 
Prahy 1, který městská část podporuje 
prostřednictvím grantů a dalšími způsoby.

Do vaší gesce patří také bezpečnost.  
Je složité udržet veřejný pořádek?  
Největší problém máme s neukázněnými 
alkoholovými turisty, kteří dělají nepořádek 
nejen v ulicích, ale i v krátkodobě pronají-
maných bytech. Přáli bychom si, aby k nám 
jezdili slušní turisté, kteří obdivují krásu pa-
mátek a chodí za kulturou. Proti nepořádku 
a hluku v ulicích se snažíme bojovat všemi 
možnými prostředky. Máme ale v centru 
nedostatek strážníků, jejichž počet je ne-
zbytné výrazně navýšit, a zároveň je nutné 
změnit legislativu, což je bohužel běh na 
dlouhou trať. Jsme ale na dobré cestě a já 
děkuji všem, kteří s námi ten boj nevzdali. 

Text: (red) Foto: Pavel Dvořák

Do gesce starosty centrální městské části patří mimo 
jiné územní rozvoj, bezpečnost, veřejný pořádek 
a prevence kriminality. Vedli jsme tak trochu bilanční 
rozhovor nejen o tom, jak se Praha 1 vyrovnala 
s náročnými výzvami uplynulých dvou let.

Petr Hejma: 
Městská část 
v krizi obstála

Na fotografii zleva Petr Burgr, 1. místostarosta, Markéta Hájková, 
projektová manažerka, zastupitel Karel Ulm a radní Michal Caban

Modré tabulky připomínají osobnosti naší historie
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„Park Cihelná se proměňuje v příjemnou 
a vlídnou lokalitu pro lidi všech gene-
rací. Součástí bude i nová cyklostezka 
vedoucí od ulice U Lužického semináře 
pod Mánesův most a dále kolem Stra-
kovy akademie směrem k Praze 7,“ 
upozornil Richard Bureš, radní Prahy 1 

Radniční projekty 
přinášejí novou 
zeleň i odpočinek

pro dopravu a životní prostředí. V dávné 
minulosti se zde nacházel brod, později 
řetězový a nyní Mánesův most. Svojí 
polohou na okraji Malé Strany mělo 
toto místo vždy charakter periferie 
a podle mapy z katastru z roku 1842 
zde například stály ohrady na dřevo.

V parku se nyní objeví nové lavičky 
a také pobytové schody, unikátní prvek 
pro odpočinek. Význam zeleně posílí 
zatravnění řady ploch a rovněž výsadba 
nových stromů a porostů, včetně okras-
ného záhonu růží. Přibude pítko i dětský 
koutek.

„Úpravy parku Klárov přinesou 
tomuto jedinečnému prostoru kromě 
nového mobiliáře téměř tři desítky 
nových stromů vytvářejících přirozenou 
bariéru tlumící ruch zdejší dopravní 
tepny. Zároveň budou plnit roli přírodní 
klimatizace, jež v horkých letních dnech 
umožní obyvatelům a návštěvníkům 
příjemný odpočinek,“ vyzdvihl Richard 
Bureš. Klárov tak na rozdíl od nedávné 
minulosti bude daleko více působit 
jako opravdová oáza klidu, a to i přes 
skutečnost, že se nachází mezi rušnými 
ulicemi centra Prahy.

„Naším cílem je, aby se oba 
parky po rozsáhlých úpravách staly 
místem, kam budou lidé rádi chodit 
na procházky a trávit chvíle odpočin-
ku s nejbližšími. Těším se, až se tam 
budeme moci po skončení náročných 
prací potkat,“ uvedl starosta Prahy 1 
Petr Hejma.

Péči o park na Kampě 
vylepšila moderní  
závlaha

Obyvateli i turisty vyhledávaný park 
Kampa má novou závlahu. Napo- 
jená je na původní vodní zdroje.  
Výrazně se tím zlepší kvalita tráv-
níků, které lidé hojně využívají 
k odpočinku. I po instalaci závlahy 
se tu ale dál mohou pořádat menší 
kulturní akce, a to zejména místních 
spolků. „Až do povodní v roce 2002 
byla v části parku funkční závla-
ha. Poté se už ale neobnovovala 
a trávník zůstal odkázán pouze na 
počasí,“ vysvětlil Richard Bureš.

Novou závlahu tvoří 2 200 me-
trů hadic a cca 130 trysek různých 
rozměrů. Spouštět se budou po 
jednotlivých sekcích, a to po půlnoci. 
závlaha je nyní natažena v celém 
pásmu od ulice říční po Werichovu 
vilu, mimo Odkolkovskou zahradu, 
kde se uvažuje o instalaci závlahy 
po dokončení opravy opěrné zdi na 
břehu Vltavy. 

ketbalové koše, lavičky a stůl na stolní 
tenis,“ prozradil radní Richard Bureš. 
Městská část navíc opraví i oplocení 
a doplní ochranné sítě. Obnova hřiště 
má být hotová do konce letošního září. 

Text: Milan Hulínský
Vizualizace: MČ Praha 1
Foto: Petr Bidlo, Jaroslav Tatek

V parku Klárov by mělo být třicet nových stromů

Součástí parku Cihelná bude i cyklostezka

hřiště pod Petřínem 
prochází výraznou obnovou

Po dlouhém období bez praktického vy-
užití a údržby prochází zásadní obnovou 
zanedbané hřiště pod Petřínem. Původ-
ní asfaltová plocha se vyrovná, povrch 
získá nový nástřik a také čáry pro využití 
k různým, zejména míčovým sportům. 
„Přidáme sem také nové branky i bas-

Na hřišti pod Petřínem jsou práce v plném proudu. Vpravo půdorys hřiště.

Když procházíte okolím stanice metra Malostranská, nemůžete si 
nevšimnout čilého stavebního ruchu. Do finiše se tu dostávají rozsáhlé 
práce na zkrášlení a zazelenění parků Cihelná a Klárov. Hotovo má být 
během podzimu. Přibude řada nových stromů i prvky pro volnočasové 
aktivity a poutavé výhledy na Prahu budou určitě stát za to. Po letech také 
sportovci získají důstojné hřiště pod Petřínem a velmi vytížený trávník 
v parku Kampa už dostal moderní závlahu.

Nové zavlažovací zařízení 
v parku na Kampě
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Prázdniny jsou za námi a i v našich školách začal nový 
školní rok. Přináší něco nového? 
začátek nového školního roku v posledních letech provázely 
nečekané události způsobené koronavirovou situací. Nyní se 
musíme vyrovnat s uprchlickou krizí a do našich škol a mateři-
nek zapojit děti z Ukrajiny. A od září hrozí našim příspěvkovým 
organizacím zvýšení nákladů za energie. zde postupujeme 
podle pokynů ministerstva školství a hlavního města a věříme, 
že se najdou prostředky na finanční posílení rozpočtů škol, 
školek, jídelen a Střediska volného času Jednička. Přesto u nás 
v Praze 1 začneme od září naplno a aktivně. Už 16. září se děti 
mohou těšit na běh ke stému výročí narození Emila zátopka. 
Sportovní akce proběhne dopoledne v parku Kampa a měla 
by symbolizovat nejen radost z pohybu, ale i vůli a úsilí, které 
jsou pro život nezbytné, a to pod heslem „Když nemůžeš, tak 
přidej“. zaběhají si předškoláci a žáci mladšího školního věku. 

Mám radost, že se nám 
podařilo umístit všechny 
zájemce o mateřinky 
i první třídy

Ti starší se mohou těšit na promítání filmu zátopek a bese-
du s jeho tvůrci v kině Světozor. Pro ředitele všech školských 
zařízení, která jsou zapojena do MAPu (místní akční plán), 
plánujeme výjezdní zasedání mimo Prahu s odborným progra-
mem a přípravou na ukončení projektu MAP II a navázání na 
MAP III, jehož náplň schválilo MŠMT už před prázdninami.

Probíhá rekonstrukce historické a památkově chráněné budovy 
ve Vojtěšské, kde sídlí zŠ Brána jazyků. Dokážete odhadnout, 
kdy skončí?
Rekonstrukce je skutečně náročná a provádí se velmi pečli-
vě. Do začátku nového školního roku vyměníme plánovaná 
historická okna, ale lešení bude muset zůstat, protože nad 
vchod na střechu se bude umisťovat historický prvek – zlaté 
slunce nad knihou vědění. Vše pak bude dokončeno v prů-
běhu podzimu, což je velký posun oproti plánovanému do-
končení v únoru příštího roku. zrekonstruovaná budova 
školy bude ozdobou celé Vojtěšské čtvrti i celé Prahy 1.

Jak dopadly letošní zápisy do škol? V médiích se objevily 
informace, že budou zvýhodněny ukrajinské děti...
Několikrát jsme ujišťovali veřejnost Prahy 1, že nic takového jako 
upřednostňování ukrajinských dětí se konat nemůže, jelikož zápi-
sy do MŠ i zŠ se pro naše děti konaly nejdříve. Mám radost, že se 
nám podařilo umístit všechny zájemce o mateřinky i o první třídy. 
zájemců z řad ukrajinských dětí o umístění do našich školek 
i škol zase tolik nebylo, takže jsme je zapsali všechny. Ale odbor 
školství je stále kontaktován dalšími zájemci. Budeme se snažit 
v souladu s doporučeními ministerstva školství všem vyhovět. 

Co byste do nového školního roku popřála našim žákům 
a pedagogům?
Věřím, že si všichni o prázdninách dostatečně odpočinuli a nabrali 
nové síly. Všem přeji dobrou náladu, pohodu ve sborovnách a dobré 
vztahy ve školách. Budeme doufat, že nás už žádné nepříjemné si-
tuace nečekají. A pokud bychom museli něčemu nepříjemnému če-
lit, víme, že umíme být navzájem solidární. A chci všechny ujistit, že 
já i odbor školství budeme vždy připraveni podat pomocnou ruku.  

Text: (red) Foto: Pavel Dvořák

S Evou Špačkovou, místostarostkou pro školství, jsme si povídali 
o začátku školního roku, zápisech do škol a také o rekonstrukci budovy 
ve Vojtěšské ulici.

V pátek 15. července se 
v Poslanecké sněmovně  
konal kulatý stůl s podtitu-
lem Moderní a vymahatelná 
pravidla ubytování přes 
online platformy. Hlavním 
tématem byl návrh nového 
zákona, jehož cílem je regu-
lace krátkodobého ubyto-
vání. Za Prahu 1 se jednání 
účastnila předsedkyně Vý-
boru proti vylidňování centra 
a pro podporu komunitního 
života Bronislava Sitár  
Baboráková. 

Jste přesvědčená, že je potřeba  
přijímat nové zákonné úpravy?  
Nestačí vymáhat stávající zákony? 
Žiji se svojí rodinou více než devět let ve 
dvoře, kde se převážná část bytů pro-
najímá přes Airbnb a s problematikou 
mám bohaté osobní zkušenosti, včet-
ně soudních peripetií, které doposud 
nepřinesly úlevu. Snaha situaci řešit mě 
dovedla až do komunální politiky. Vymá-
hat stávající zákony by dávalo smysl, ale 
bohužel vznikaly v době, kdy Airbnb ještě 
neexistovalo. Sama jsem podala mnoho 
podnětů – bez úspěchu. Vím i o dalších 
lidech, kteří neúspěšně podávají pod-
něty stále dokola. Prošel jeden případ 
a jsem zvědavá, jak se bude vyvíjet. Jsem 
zastáncem kvalitní regulace trhu při za-
chování vlastnických práv, ale s ohledem 
na právo klidného a spokojeného života 
dle Listiny základních práv a svobod. 
Nyní MMR vydalo metodiku, kterou se 
mají řídit stavební úřady, když přijde 

podnět na prověření provozovny krátko-
dobého ubytování. Stavební zákon říká, 
že v bytě se má bydlet, nebo se může 
rekolaudovat k jinému užívání. Obávám 
se, že některé domy v rezidenčních ob-
lastech by se mohly změnit na ubytovny.

V dnešní napjaté době mohou být 
pro řadu lidí příjmy z pronájmu bytu 

Sdílenou ekonomiku 
nelze zakázat, 
ale lze ji účinně regulovat

příspěvkem do rozpočtu. Neznemožní 
jim nový zákon využívat výhod sdílené 
ekonomiky?  
Sdílená ekonomika nesmí zasahovat 
do práv druhých osob. Náklady, které 
jsou s tím spojené, platíme  všich-
ni. A o dopadech nemluvě. Proto je 
oprávněným požadavkem, aby krát-
kodobé ubytování bylo evidováno, 
podléhalo zdanění a přísným regula-
cím, a to včetně možnosti odebrání 
licence. Nebo ochrana trvale žijících 
tak, že licence se někde vůbec neudělí, 
jako je tomu například v Barceloně. 
Je třeba připomenout, že ve většině 
případů nejde o sdílení, ale o byznys, 
a tak by se k tomu mělo přistupovat. 

Jaká vidíte úskalí současného 
znění návrhu zákona?
zákon jako takový nepovažuji za 
špatný, nicméně na jeho znění se 
ještě musí pracovat. K zákonu se 
kromě mě vyjádřili právník z Výboru 
Jan Eisenreich, stavební úřad a živ-
nostenský odbor Prahy 1. Navíc jsem 
k participaci na připomínkování ná-
vrhu zákona vyzvala i předsedy SVJ. 
Všechny podněty jsem přeposlala 
poslanci Michálkovi, který má tvorbu 
zákona na starosti. Naší nejsilnější 
zbraní jsou zkušenosti z praxe, a tak 
víme, že nejvíce se musí zapraco-
vat na zajištění kontroly dodržování 
nového zákona a na jeho vymahatel-
nosti. Bude třeba vytvořit speciální 
kontrolní týmy, které se osvědčily 
v zahraničí. Na rovinu říkám, že 
to by mohl být zádrhel a je třeba 
v této věci tlačit na magistrát. 

Kompletní znění rozhovoru na-
jdete v sekci Aktuality na webu 
www.chcisevkliduvyspat.cz.

Text: (red)
Foto: Archiv B. S. BaborákovéRozjaření turisté v ulicích centra

http://www.chcisevkliduvyspat.cz/
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Od dubna do června měla veřejnost 
možnost seznámit se s nově připravovaným 
územním plánem Prahy – Metropolitním 
plánem. Ten zahrnuje mimo jiné i oblast 
bydlení. Nejen o ní jsme si povídali s Filipem 
Kračmanem, zastupitelem a předsedou 
Komise pro územní rozvoj MČ Praha 1. 

V Metropolitním plánu se vám podařilo prosadit ochranu 
bydlení pro občany v naší městské části. V čem konkrétně? 
Co obsahoval plán původně?
Již od počátku příprav nového územního plánu Institutem 
plánování a rozvoje hlavního města (IPR) jsem od zpracovatele 
slyšel, že ochrana funkce bydlení v historickém centru Prahy 
není potřeba a že určitě nemá být v územním plánu. V plat-
ném územním plánu je výkres č. 36, který pro centrum města 
zhruba v obrysech Pražské památkové rezervace stanovuje 
pro jednotlivé bloky domů minimální procento plochy určené 
k bydlení. Proto zastupitelstvo MČ Praha 1 podalo v roce 2018 
zásadní připomínku, aby tato ochrana byla v novém územním 
plánu zachována. IPR to akceptoval a zapracoval ochranu 
bydlení do návrhu. V roce 2022 podala Praha 1 ještě další 
zásadní připomínku, která rozšiřuje tuto ochranu i na zbylé 
lokality – Hradčany a Klárov, které si ji zaslouží úplně stejně.

Okolo Metropolitního plánu probíhaly různé diskuze. 
Čeho se nejvíce týkaly a co z nich vzešlo?
z toho, co jsem zaznamenal nejen na Praze 1, bylo nejvíce výhrad 
městských částí k vyznačení veřejné vybavenosti. Společně s IPR 
došlo ke shodě minimálně na vyznačení školských zařízení, sporto-
višť nebo třeba dětských hřišť. To proto, aby byla zachována jejich 
ochrana i v územním plánu. Co se týká diskuze mezi zastupiteli 
a občany Prahy 1, největší debata probíhala okolo možnosti vý-
stavby v proluce u hotelu InterContinental, na piazzetě Miloše For-
mana. zde zastupitelstvo rozhodlo podat námitku proti této výstav-
bě a budeme čekat, jak se s tím vypořádají orgány hlavního města.

Proti čemu měla naše městská část nejvíce výhrad?
Nejvíce výhrad měla MČ Praha 1 k ochraně stávajícího rázu 
historického centra. A nebyli jsme sami. Výtky se týkaly ochra-
ny funkce bydlení, maximální možné podlažnosti budov, 
ochrany veřejné vybavenosti, ochrany památkového fondu 
nebo zanesení více zelených ploch přímo do Metropolitní-
ho plánu. Dále se připomínky týkaly dopravních propojení.

V jakých oblastech jste nabízeli změny oproti stávajícímu 
návrhu?
Jak už jsem řekl v předchozích odpovědích – změnu jsme 
nabídli v oblasti ochrany bydlení, ochrany historického rázu, 
v oblasti dopravních propojení nebo ve vyznačení objektů 
veřejné vybavenosti. A u té bych se na chvíli zastavil. I po 
částečné akceptaci zanesení do územního plánu ve formě 
tečky neexistuje seznam jednotlivých objektů vybavenosti pro 
jednotlivé lokality. Systém nám přijde velmi nepřehledný pro 
kohokoli, kdo se v územním plánování profesně nepohybuje. 

Text: (red)
Foto: Archiv Filipa Kračmana

Prosadili jsme ochranu 
funkce bydlení 
v historickém centru 
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Můj dům, můj hrad
V roce 2007 jsem dostal nápad, jak pomoci 
spoluobčanům dát do pořádku bytový fond, ve kterém 
žijí. Začal jsem proto na radnici Prahy 1 prosazovat 
program nazývaný Granty na opravu domovního fondu se 
zkratkou GODF. Radní Jan Votoček

Nové věci se rodí obtížněji, a tak první 
ročník proběhl až o rok později, v roce 
2008. Mít nápad, že poskytneme dotaci, 
která pomůže, v komunální politice samo 
o sobě nestačí. Tato dotace existuje pou-
ze na základě nadpoloviční shody mezi 
zastupiteli, kterou vyjadřují hlasováním. 
Sami se můžete na webu Prahy 1 
v jednotlivých usneseních zastupitel-
stva přesvědčit, jak vámi zvolení politici 
v jednotlivých letech hlasovali. Našli se 
i tací, kteří s programem výslovně ne-
souhlasili, nebo se hlasování zdrželi.

Dík tedy patří nejen vám občanům, 
kteří jste se programu zúčastnili a pustili se 
do nelehkých stavebních oprav s mnoha 
překážkami, ale i politikům z radnice Prahy 1, 
kteří vaši snahu podpořili. Mně i mému 
týmu je odměnou vaše spokojené vyprávění 
o tom, co vše se povedlo a jak lépe se vám 
v opravené nemovitosti bydlí. Ačkoli z ulice 
nejsou vidět dvorky, stoupačky nebo výtahy, 
právě tyto opravy jsou vedle oken, střech či 
fasád významným zvýšením pohodlí a tech-
nickým zabezpečením. 

Každý rok bojuji o výši rozpočtových 
prostředků, které se vyhradí na opravy va-

občany chce Prahu 1 čistou a udržovanou. 
Prosadit do schválených oprav i vnitřní pro-
story se mi nedaří pravidelně, ale věřte, že 
se je snažím začlenit do rozpočtu a podmí-
nek grantů rok co rok.

Nepravidelně vydáváme brožury 
GODF, v nichž se hodnotí jeden konkrétní 
ročník. Momentálně se pracuje na ročníku 
GODF 2021. V brožuře jednotliví výherci 
hodnotí realizační firmu. Součástí jsou 
fotografie stavu před a po opravě, cena 
díla a výše poskytnutého grantu. Pokud 
získáme souhlas, naleznete v brožuře 
i kontakt na osobu, která je vám ochotna 
poskytnout k proběhlé opravě reference. 

Co se bude opravovat a jestli vůbec 
bude program vyhlášen, vždy záleží na 
rozhodnutí vámi zvolených zástupců na 
radnici Prahy 1. Přál bych si, aby politici 
moudře a ve váš prospěch rozhodovali 
i v budoucích letech. A místo, kde jste 
doma, aby nebylo jen vaším hradem, ale 
aby bylo i srdeční záležitostí, která se 
neopouští. 

Text: Jan Votoček, radní
Foto: Archiv Prahy 1

zPRáVy z RaDNICE  PRAHA 1

šich domů. Každý rok rada a zastupitelstvo 
schválí jinou výši příspěvku na jednu adre-
su a jiné celkové finanční prostředky. Co se 
nemění, je váš zájem o tento grant, a to nás 
velmi těší. Je znát, že radnice spolu s vámi 

Blížící se podzim bude vzhledem k vy-
soké inflaci a značnému navýšení cen 
energií pro všechny obtížný. „A to i pro 
střední třídu, která v minulosti všechny 
krize ustála, a podnikatele, jimž výrazné 
zdražení vstupních nákladů může ,zlomit 
vaz‘. Nejohroženějšími skupinami oby-
vatel v Praze 1 budou ale určitě senioři 
a rodiny s dětmi. Právě pro ně bych rád 
použil systém Corrency jako nástroj 

finanční pomoci. Seniorům by mohla 
pokrýt náklady na stravování a energie, 
rodinám s dětmi pak například volnoča-
sové aktivity dětí, případně školní obědy 
a potřeby,“ popsal radní Karel Grabein 
Procházka.

Pomoc obchodníkům by podle něj 
měla směřovat k pokrytí části nákladů 
spojených především s bezprecedent-
ním navýšením energií. „Pokud by to 
městská část neudělala, mohla by se 
rozloučit s některými nájemníky nebyto-

vých prostor, což by způsobilo výpadky 
z příjmů z této ekonomické činnosti, ale 
i komplikace s využitím nebytovek v bu-
doucnosti,“ vysvětlil radní a dodal: „Z výše 
uvedeného pro mě jako radního Prahy 1 
jednoznačně vyplývá, že budu veškerými 
argumenty prosazovat uvedenou pomoc. 
Naštěstí je finanční situace naší městské 
části na takovou situaci připravena.“ 

Text: (red)
Foto: Pavel Dvořák

(Dokončení ze str. 4)

Corrency poskytuje 
efektivní pomoc...
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Od září se mateřské školy v Pštrossově 
a Hellichově ulici mohou těšit na 
příchod nových ředitelek, které byly 
vybrány v konkurzním řízení. 

V Mateřské škole Pštrossova vystřídá bývalou ředi-
telku Jarmilu zavadilovou Hana Šebková, speciální 
pedagožka, která se věnovala práci učitelky v mateřské 
škole. Na pozici nové ředitelky Mateřské školy Helli-
chova nastupuje na místo ředitelky Pavlíny Pánkové 
Kamila Viktorinová, která doposud pracovala ve zdejší 
mateřince a je odchovankyní bývalé paní ředitelky. 

Obě končící ředitelky úspěšně vedly školky mnoho 
let. Jarmila zavadilová byla ve vedení školy přes šesta- 
dvacet let a Pavlína Pánková pětadvacet. Obě teď 
odcházejí do zaslouženého ředitelského důchodu. Nově 
jmenované ředitelky nastoupily do svých funkcí  
1. srpna. zajímalo nás, jaké jsou jejich priority a vize:

,,Navazuji na dobrou tradici a filozofii školy, která se 
ve škole snaží vytvořit místo, kde se budou děti i dospělí 
cítit dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Výhodou pro mě 
je, že prostředí a kolektiv dobře znám, protože jsem zde 
tři roky pracovala jako učitelka. Osobními prioritami jsou 
pro mne maximální možná podpora potenciálu každé-
ho dítěte na základě individuálního přístupu. Důležité 
je zajistit pozitivní atmosféru a klima, které vychází 
z respektujícího a profesionálního přístupu zaměstnanců 
školy. A rozvíjet u dětí praktické dovednosti na základě 
spolupráce a samostatného myšlení,“ řekla nám  
Kamila Viktorinová, ředitelka MŠ Hellichova. 

,,Ve své dosavadní praxi jsem se zaměřovala na 
rozvoj grafomotorických dovedností, které velmi úzce 
souvisejí s rozvojem hrubé i jemné motoriky a dostatkem 
přirozeného pohybu dětí. Dobré zkušenosti mám také 
s některými prvky Hejného metody k rozvoji matematické 
pregramotnosti. Svých dlouholetých zkušeností chci využít 
ve funkci ředitelky mateřské školy. Nejzásadnější jsou 
pro mě dobré mezilidské vztahy, spokojené děti, rodiče 
i pedagogický sbor,“ uvedla Hana Šebková, ředitelka MŠ 
Pštrossova.

Přejeme oběma nově jmenovaným ředitelkám spoustu 
spokojených let a mnoho úspěchů na nových pozicích a zá-
roveň děkujeme bývalým ředitelkám za mnohaletou profe-
sionální práci, zkušenosti a péči, kterou školám věnovaly. 

Text: (red)

Praha 1 má dvě 
nové ředitelky 
mateřských škol
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Školu v přírodě v Česticích zřizuje Praha 1 zejména z důvo-
du omezených možností outdoorových a environmentálních 
aktivit dětí v hlavním městě. Primárně je určena dětem z Pra-
hy 1, ale při nenaplněné kapacitě se sem vydávají vzdělá-
vací instituce i z ostatních městských částí naší metropole. 
Obec Čestice se nachází v Jihočeském kraji a její okolí na-
bízí široké spektrum poznávacích či pohybových aktivit.

Samotný areál školy dětem poskytuje zázemí pro množství 
aktivit během celého roku: v létě se mohou osvěžit v přilehlém 
bazénku; v zimě je k dispozici svah na sáňkování. Samozřejmostí 
je pak zajištění kvalitní domácí stravy, která je dětmi i dospělými 
dlouhodobě velmi chválená. Během naší návštěvy představila 
ředitelka Kateřina Vršková místostarostce Evě Špačkové řadu no-
vých prvků. V útulných pokojíčcích přibyly krásné dřevěné skříňky 
vyrobené na míru. Děti se také mohou těšit z nově vybudovaného 
ohniště s posezením na přilehlé louce, o kterou se areál rozšířil. 
Paní ředitelka seznámila místostarostku s plánem zřízení prvků, 
na které bude žádat dotace EU. Evu Špačkovou návštěva potě-
šila. „Po nějaké době jsem se ráda opět do Čestic podívala. Díky 
usilovné práci paní ředitelky je areál stále hezčí a žije i o prázd-
ninách. Kromě prohlídky jsme probraly také žádost o dotaci na 
environmentální aktivity. Věřím, že se škole podaří dotaci získat 
v plné výši a Čestice se zase posunou o kus dále a budou pro děti 
ještě přínosnější,“ řekla Eva Špačková. 

Text a foto: Jan Petříš

na návštěvě ve škole 
v přírodě v Česticích
Do školy v přírodě v jihočeských Česticích, jejímž zřizovatelem je Praha 1,  
jsme se v červenci vydali s místostarostkou Evou Špačkovou. Škola slouží především  
dětem předškolního věku a žákům prvních a druhých tříd prvního stupně základní školy, 
a to celoročně i během prázdnin. Prohlédli jsme si areál včetně nových prvků a také  
jsme se setkali s místní ředitelkou Kateřinou Vrškovou. 

Místostarostka Eva Špačková (první zleva) společně s ředitelkou 
školy Kateřinou Vrškovou (druhá zleva) strávily příjemný čas 
s dětmi i na přilehlé louce

Ve škole v přírodě v Česticích je fajn

Místostarostka Eva Špačková si prohlédla nově vybavené 
pokoje
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Kostel Všech svatých
na Pražském hradě

Židovská obec v Praze (ŽOP) mnoho 
let upozorňovala na podezřelý původ 
dlažby v dolní části Václavského ná-
městí. Významné indicie naznačovaly, 
že dlažební kostky použité za minulého 

režimu k vydláždění náměstí pochází 
z rozřezaných hřbitovních náhrobků. 
Do ilegálního obchodu s kameny byly 
na sklonku totality zapojeny i mafián-
ské skupiny kolem „kmotra“ Mrázka.

Při obnově dolní části Václavské-
ho náměstí se v roce 2020 rozřezané 
náhrobky skutečně našly – a nebylo jich 
málo. zatím byly objeveny kostky o cel-
kové váze sedmi tun. Díky memorandu, 
které hlavní město a Technická správa 
komunikací podepsaly s Židovskou obcí, 
bylo možné obci dlažební kostky z ná-
hrobků vrátit.

Ta nechtěla zbytky nalezených 
náhrobků nechat ležet ve skladu, a proto 
se rozhodla postavit památník Návrat ka-
menů, jehož autory jsou Lucie a Jaroslav 
Rónovi. Sestavení stabilní a bezpečné 
konstrukce z dlažebních kostek bude veli-
ce náročné. Celkový rozpočet na památník 
je odhadován na 750 tisíc korun. Projekt 
realizace již běží a slavnostní odhalení 
pomníku proběhne 7. září ve 13:00 hodin.

Židovská obec požádala o mimořádnou 
dotaci Odbor kultury Magistrátu hl. města 
Prahy, kde bohužel neuspěla. Oslovila proto 
individuální sponzory a v crowdfundingové 
kampani se obrátila na Pražany, kteří se po 
náhrobcích nevědomky procházeli dlou-
há desetiletí. „Je skvělé, že i v současné 
náročné době mnozí tento projekt ochotně 
podpořili,“ ocenil předseda Židovské obce 
a organizátor kampaně František Bányai. 
Památník je koncipován jako nedokončený. 
Je totiž zřejmé, že v dosud nerekonstruova-
né části pěší zóny se nachází další dlažební 
kostky z rozřezaných náhrobků. 

Žižkovský židovský hřbitov, z něhož 
zbyl po stavbě Žižkovské věže jen malý 
kus, si stále udržuje svou tajemnou at-
mosféru a podivuhodnost. Právě zde, na 
travnatém palouku mezi vzrostlými stro-
my, bude památník umístěn. Umělci ho 
navrhují jako horizontální kruhovou čočku 
z dvou set dlažebních kostek se zbytky 
hebrejských i českých nápisů. Od této 
čočky se budou do kruhu jako sluneční 
paprsky rozbíhat nízké zdi nestejné výšky. 
Středová kruhová čočka symbolizuje 
Stvořitele coby centrálního hybatele. 

Text: Židovská obec
Foto: Tomáš Kadeřábek

V Praze vznikne 
památník z pošlapaných 
židovských náhrobků

Čtvrté oddělení vyšetřuje 
i trestnou činnost 
páchanou na seniorech
Oborem činnosti 4. oddělení služby kriminální policie a vyšetřování  
při Obvodním ředitelství policie Praha I je majetková trestná činnost,  
zejména podvody a zpronevěry. Jde o případy s výší škody až do deseti milionů korun.  
Oddělení má na starosti i počítačovou kriminalitu, odhalování legalizace výnosů  
z trestné činnosti a také majetkovou trestnou činnost páchanou na seniorech.

Oddělení vzniklo 1. ledna 2004 a má 
na starosti území Prahy 1, 6 a 7. Velitel 
a jeho zástupce řídí dvacet kriminalistů.

„Při vyšetřování případů majetkové 
trestné činnosti se zaměřujeme zejmé-
na na její řádné zdokumentování. Velký 
důraz věnujeme pátrání po ,horké‘ stopě, 
a pokud je k tomu zákonný důvod, také 
zajišťování výnosů z trestné činnosti. 
Může jít nejen o finanční hotovost u pode-
zřelého, ale i na bankovním účtu, zajištění 
nemovitosti a podobně,“ vysvětlil vedoucí 
oddělení, nadporučík Radovan Strejc. 

Trestné činnosti páchané na senio-
rech věnují na oddělení zvýšenou pozor-
nost. Jedná se zejména o porušování 
domovní svobody, krádeže a podvody. 

Kriminalisté provádí ohledání místa činu, 
zajišťují kriminalistické stopy a shromaž-
ďují svědectví od poškozených i od svědků 
v okolí. Velkou pomocí policii jsou kamero-
vé systémy. „V další fázi vyšetřování násle-
duje výslech seniora v přítomnosti soudce. 
Tomuto výslechu věnujeme opravdu 
zvláštní péči, neboť jde o zranitelnou oběť. 
Poté vyhodnocujeme stopy, spolupracuje-
me také s kolegy z jiných oddělení z Prahy 
i celé České republiky,“ nastínil další 
postup policie nadporučík Strejc. Pokud 
kriminalisté získají nějaké informace, 
aktivně na ně reagují, často i na úkor svého 
volného času. „Prioritou je mít co nejvíce 
objasněných případů tohoto typu, což se 
nám celkem daří,“ doplnil Radovan Strejc. 

Pachatelé trestné činnosti na se-
niorech vystupují například jako falešní 
kontroloři energií, pracovníci telekomu-
nikačních společností nebo sociálních 
služeb. Mohou se po telefonu vydávat 
za příbuzné a lákají hotovost třeba pod 
záminkou, že měli dopravní nehodu a po-
třebují peníze na ošetření v nemocnici. 
Je vždy třeba ověřit totožnost dotyčného 
a vyžádat si telefon na jeho šéfa. V přípa-
dech telefonického požadavku na peníze 
pod identitou příbuzného je důležité celou 
věc ověřit. 

Kriminalisté se stále častěji setkávají 
s počítačovou kriminalitou. Podvodníci 
pod různými záminkami získávají přístup 
k účtu podvedeného a vzápětí posílají 
peníze na různé účty nebo si na úkor 
poškozeného berou půjčky a podobně. 
Mohou se vydávat za pracovníky přeprav-
ních společností, tvrdit, že máte napa-
dený bankovní účet, a často se v těchto 
případech vydávají dokonce za policisty. 
„Prevencí je použít selský rozum a nikomu 
nedůvěřovat. V žádném případě nevy-
dávejte nikomu žádná hesla, PIN, údaje 
k platební kartě nebo k účtu,“ doporučil 
nadporučík Strejc.

Stejně tak je třeba být opatrný v pří-
padech, kdy se na vás někdo, a může to 
být i známý, obrátí se žádostí o poskytnutí 
vašeho účtu pro zaslání peněz, které by si 
pak vyzvedl v hotovosti. Může se jednat 
o legalizaci výnosů z trestné činnosti, 
a pokud mu účet poskytnete, můžete se 
dopustit trestného činu. 

Text: Milan Hulínský
Foto: Ilustrační foto pixabay

Díky crowdfundingové a dalším fundraisingovým 
kampaním se Židovské obci podařilo sehnat dost peněz 
nejen na stavbu pietního památníku z rozřezaných 
náhrobků, které po desetiletí tvořily dlažbu v dolní části 
Václavského náměstí. Dojde také ke stabilizaci některých 
náhrobků, k úpravě prostoru, kde jsou uloženy nalezené 
náhrobky a zbytky ze zničené části hřbitova, a k vytvoření 
vhodného kamenného informačního panelu. Památník 
staví sochař a umělec Jaroslav Róna se svou ženou, 
architektkou Lucií Rónovou.

Takto vypadal rozestavěný památník na židovském hřbitově na Žižkově koncem srpna
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Kolacherie
Celetná 589/27, 
tel. 603 827 439

alfafila filatelie, Palác U stýblů
Václavské náměstí 785,
tel. 224 235 457

Branická Formanka
Vodičkova 696/26, 
tel. 222 230 507 

Kampus hybernská
Hybernská 998/4, 
info@kampushybernska.cz

Restaurace Katr
Vězeňská 859, 
tel. 222 315 148

Kavárna Montmartre
řetězová 4, 
tel. 601 364 137

Pauseteria
U Radnice 11/4, 
tel. 608 149 999

Pop Pause
Panská 897/12

sklenka
Jungmannova 6, 
tel.739 945 355

Podpořte naše živnostníky! 
Těší se na vás!

Přímo v centru Prahy, v Jungmannově 16, 
se nachází optika, která na první pohled 
může působit naprosto obyčejným dojmem. 
Opak je však pravdou. M Optik Studio je 
skutečně výjimečný obchod s brýlemi. A to 
v mnoha ohledech. Pojďme si je všechny 
představit.

Tím prvním je tradice. zakladatelka M Optik Studia 
Jaroslava Machutková se v oboru pohybovala více než 
padesát let. Pak svůj obchod předala své dceři Marcele 
Judlové. Jde tedy o zaběhlou značku, kterou si klien-
ti dlouhé desítky let pochvalují. Patřily a patří mezi ně 
významné osobnosti českého kulturního života. Věr-
nými dlouholetými zákazníky jsou například herečky 
Iva Janžurová, Jana Švandová nebo herec Miroslav 
Donutil. M Optik Studio také zásobuje pražská diva-
dla či dodává svoje produkty pro natáčení filmů.

Optika však není jen pro celebrity. Není důvod se bát, že  
byste si tu nevybrali nebo se nedoplatili. Nabízí pestrý výběr  
dioptrických i slunečních brýlí. Nechybí ani kontaktní čočky. To  
vše za příznivé ceny. Samozřejmostí v optikách bývá i měření 
zraku. M Optik Studio není výjimkou, a tak i zde vám zrak profe-
sionálně vyšetří. A na závěr to nejlepší! V M Optik Studio brousí 
brýlová skla sami. V čem spočívá výhoda broušení skel přímo na 
prodejně? Nemusíte čekat dlouhé dny na své vysněné brýle. Nic 
se nikam neposílá, a tak se šetří váš čas. 
Text: Jan Petříš   Foto: Pavel Dvořák

M Optik Studio: 
Výjimečný obchod s brýlemi

Již přes čtvrt století baví malé i větší čtenáře 
svou literární tvorbou nakladatelství  
Meander. Od roku 2021 naleznete jeho  
obchod na Jánském vršku na Malé Straně.

zavítejte do tohoto magického obchůdku a objevte krásu 
literatury pro děti a mládež. Potěší zde nejmenší děti krásně 
ilustrovanými knihami a pro starší či dospívající jsou připraveny 

náročnější tituly se zajímavým příběhem. „Nabízíme literární 
tvorbu, která je sice určena mladým, ale některé tituly zabaví 
všechny generace,“ říká zakladatelka Meanderu Iva Pecháčková.

S Meanderem spolupracovali nejen respektovaní autoři 
(Viola Fischerová, Jiří Stránský, Ludvík Vaculík, Václav Havel), 
ale také začínající literáti, kteří v něm debutovali.

Tím, že se Meander rozrostl o vlastní obchůdek, rozšířil se 
také okruh činností tohoto malého nakladatelství. Už to zdaleka 
není jen vydávání a prodej knih. Malebná prodejna na Jánském 
vršku se tu a tam promění v místo, kde se pořádají nejrůznější 
akce spojené samozřejmě s literaturou. Děti do deseti let si 
oblíbily akci s názvem Babičky čtou dětem, kdy se vybraná spiso-
vatelka podělí o svou tvorbu s mladými posluchači. 

V Meanderu také vnímají i to, co se děje ve světě i u nás 
doma. A tak když sem během jara přišly desetitisíce dětí z Ukra-
jiny, ihned se začali shánět autoři tvořící v jejich mateřském 
jazyce. Věříme, že ukrajinské děti naleznou v knihách od naklada-
telství radost v této složité době. A Meanderu se nejen za to sluší 
poděkovat.

Více na: www.meander.cz/kontakty 

Text: Jan Petříš Foto: Pavel Dvořák

nakladatelství Meander: 
Krásné knihy nejen pro děti

FOTOsTRaNa PRAHA 1
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Počet volených členů zastupitelstva pro 
volební období 2022–2026 je 27 členů.

OKRsKy a síDla 
VOlEBNíCh MísTNOsTí
Pro volby do zastupitelstev obcí 2022 
je na území MČ Praha 1 zřízeno celkem 
21 volebních okrsků. Informaci o tom, 
ve kterém volebním okrsku je volič 

Základní informace 
pro občany MČ Praha 1
k volbám 
do zastupitelstev obcí 2022
Volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a Zastupitelstva MČ Praha 1 se 
uskuteční ve dnech: v pátek 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin  
a v sobotu 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

okrsek 
č. síDlO VOlEBNí MísTNOsTI

1001 Pobočka Městské knihovny v Praze – Pohořelec, Pohořelec 111/25

1002 Malostranská základní škola, Josefská 626/7

1003 Malostranská základní škola, Josefská 626/7

1004 SPŠ Grafická, budova Maltézské náměstí 472/16

1005 Gymnázium Jana Nerudy, Hellichova 457/3

1006 Akademie věd ČR, vchod Národní 1009/5

1007 zŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1008 zŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 425/4

1009 zŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1010 zŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1011 Veselá škola zŠ a zUŠ, Soukenická 1088/10

1012 SPŠ sdělovací techniky, budova Malá Štupartská 977/8

1013 zŠ Curieových, budova Dušní 886/19

1014 zŠ J. G. Jarkovského, budova Klimentská 1550/38

1015 zŠ J. G. Jarkovského, budova Klimentská 1550/38

1016 zŠ Vodičkova, budova Jindřišská 974/32

1017 Oř Městské policie Praha 1, Opletalova 1441/19

1018 Úřad MČ P1, Vodičkova 681/18

1019 zŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22

1020 zŠ Vodičkova, budova Vodičkova 683/22

1021 zŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, budova Vojtěšská 216/13

informaci bude moci sám vyhledat na 
webových stránkách úřadu, v sekci 
volby (vyhledávač volebních místností 
bude aktivovaný až ve dnech voleb).

VOlIČEM JE:
  státní občan České republiky, který 

alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je v den voleb při-
hlášen k trvalému pobytu na území 
městské části Praha 1, 

  státní občan jiného členského státu 
Evropské unie, který alespoň druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let 
a je v den voleb přihlášen k trvalému 
pobytu, popř. přechodnému pobytu na 
území městské části Praha 1. Podmín-
kou je však zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů. 

   
O zápis do dodatku stálého seznamu 
může cizinec/občan EU požádat nejpoz-
ději do 21. 9. 2022 do 16:00 hodin. zápis 
do dodatku lze provést, pokud žadatel 
prokáže splnění podmínek pro tento zápis:
  státní občanství jiného členského státu 

EU,
  dosažení věku 18 let nejpozději v druhý 

den voleb,
  povolení k trvalému, resp. přechodné-

mu pobytu s platným dokladem proka-
zujícím oprávněnost pobytu na území 
MČ Praha 1.

Žádosti lze podat na Odboru občansko 
správních agend, oddělení správního říze-
ní, detašované pracoviště Vodičkova 32, 
Praha 1 – Nové Město, Ing. Sodomková 
(tel.: 221 097 397)

VOlIČsKé PRůKazy
Při volbách do zastupitelstev obcí není 
možné hlasovat nikde jinde než v místě 
trvalého pobytu, proto se voličské průkazy 
nevydávají.
Dále nelze volit ve zdravotnickém zařízení 
při hospitalizaci, v pobytovém zaříze-
ní sociální služby (pokud se zařízení, 
ve kterém volič pobývá, nenachází ve 
stejném volebním okrsku, ve kterém je 
přihlášen k trvalému či přechodnému 
pobytu, kdy lze využít možnost hlaso-
vání do přenosné volební schránky).

NáVŠTěVa s PřENOsNOU 
VOlEBNí sChRáNKOU
Volič, který se ze závažných, zejména 
zdravotních důvodů, nemůže dosta-
vit do volební místnosti a chce se 
voleb zúčastnit, může požádat, aby 
ho členové okrskové volební komise 
navštívili na území příslušného vo-
lebního okrsku s přenosnou volební 
schránkou. Požadavky lze nahlásit 
předem telefonicky, na Odbor ob-
čansko správních agend, oddělení 
správního řízení Úřadu městské části 
Praha 1 – tel. 221 097 397 (Ing. So-
domková) nebo ve dnech voleb přímo 
příslušné okrskové volební komisi.

KaRaNTéNa – COVID 19
V současné době nám zatím nejsou 
známy podrobnosti, jak by probíhala 
volba u voliče, který bude v karanténě či 
izolaci kvůli nemoci covid-19. Předpo-
kládáme, že způsoby budou stejné jako 
při volbách v loňském roce. Bližší infor-
mace budou zveřejňovány na webových 
stránkách našeho úřadu v sekci VOLBY.  

OVěřENí záPIsU 
V sEzNaMU VOlIČů
Každý volič s trvalým pobytem v Praze 
1 si po prokázání totožnosti (platným 
občanským průkazem nebo cestov-
ním pasem) může u Odboru občansko 
správních agend, oddělení správního 
řízení Úřadu městské části Praha 1, 
detašované pracoviště Vodičkova 32, 
2. patro (Ing. sodomková) ověřit, zda 
je zapsán v seznamu voličů. Údaje 
nelze sdělovat telefonicky, vzhledem 
k nutnosti ověření totožnosti občana, 
rovněž není možné získat údaje o pří-
buzných, sousedech či známých. 

hlasOVaCí lísTKy
Hlasovací lístky pro voliče bydlící na 
Praze 1 jsou distribuovány prostřednic-
tvím České pošty a. s., a voliči je obdrží 
nejpozději 3 dny přede dnem voleb do 
svých schránek. Součástí hlasovacích 

lístků je i informační leták s vyznače-
ným číslem a sídlem volebního okrsku. 
V případě, že hlasovací lístky volič 
neobdrží, hlasovací lístky obdrží v den 
voleb přímo ve volební místnosti.

zPůsOB hlasOVáNí
Všechny volební strany (včetně nezá-
vislých kandidátů) jsou uvedeny na 
jednom hlasovacím lístku (hlasovací 
lístek může být oboustranný). Důvo-
dem je, že volič může hlasovat pro 
kandidáty z různých volebních stran. 
Pro každé zastupitelstvo je samo- 
statný hlasovací lístek, na kterém je 
uveden, název obce (v našem případě 
bude uvedeno zastupitelstvo  
MČ Praha 1 a na druhém hlasovacím 
lístku bude uvedeno zastupitelstvo 
hlavního města Prahy) s uvedením 
počtu volených členů zastupitelstva.  

hlasovací lístek je nutné upravit 
jedním z uvedených způsobů:
  Označit jednu volební stranu. Tím je dán 

hlas kandidátům této volební strany v po-
řadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik 
členů zastupitelstva obce má být voleno.

  Označit jednotlivě ty kandidáty, pro kte-
ré volič hlasuje, a to z kterékoli volební 
strany. Nejvýše lze označit tolik kandi-
dátů, kolik členů zastupitelstva obce 
má být zvoleno.

  Kombinovat oba způsoby a označit 
křížkem jednu volební stranu a dále 
v rámečku před jménem kandidáta 
další kandidáty z libovolných ostat-
ních volebních stran. V tomto případě 
je dán hlas jednotlivě označeným kan-
didátům. z označené volební strany je 
dán hlas podle pořadí na hlasovacím 
lístku pouze tolika kandidátům, kolik 
zbývá do počtu volených členů zastu-
pitelstva.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, 
kolik členů zastupitelstva obce má být 
zvoleno. Do zastupitelstva hlavního měs-
ta Prahy se volí 65 členů zastupitelstva, 
do zastupitelstva Městské části Praha 1 
se volí 27 členů zastupitelstva. 

Doporučujeme všem voličům, aby 
si případné hlasy jednotlivým kandidá-
tům připravili již doma – manipulování 
s hlasovacími lístky v prostorech určeným 
pro vložení hlasovacích lístků do úřední 
obálky (zástěny) je znesnadněno velikostí 
hlasovacího lístku.

ČlENsTVí V OKRsKOVé 
VOlEBNí KOMIsI
Máte-li zájem se voleb zúčastnit 
jako člen volební komise, vyzkou-

šet si práci při organizaci voleb a při 
sčítání hlasů a splňujete-li níže uve-
dené podmínky, přihlaste se.

Požadavky na člena okrskové 
volební komise
  musí být státním občanem České 

republiky, nebo občanem EU s trva-
lým pobytem na území ČR, který není 
kandidátem pro volby do zastupitelstva 
městské části Praha 1

  v den složení slibu musí dosáhnout 
věku nejméně 18 let,

  musí se zúčastnit všech zasedání komi-
se (úvodní zasedání komisí se uskuteč-
ní 31. 8. 2022).

Informace a přihlašování
Přihlášení provádějte prostřednic-
tvím e-mailu: petra.sodomkova@
praha1.cz s uvedením jména, pří-
jmení, data narození, adresy trvalého 
pobytu, adresy pro doručování, 
pokud je odlišná od adresy trvalého 
pobytu, telefonního kontaktu. 

DůlEžITé
zkontrolujte si platnost dokladů 
a nenechávejte řešení na poslední 
chvíli! O nový občanský průkaz mů-
žete totiž zažádat již půl roku před 
koncem platnosti stávajícího.

UžITEČNé ODKazy ČI INFORMaCE
Užitečné odkazy a další informace  
týkající se voleb do zastupitelstev obcí 
2022 naleznete na webových stránkách  
Úřadu městské části Praha 1 
www.praha1.cz, pod sekcí VOLBY.

V případě jiných dotazů se můžete 
obracet na Odbor občansko správních 
agend, oddělení správního řízení Úřadu 
městské části Praha 1, buď osobně – 
detašované pracoviště Vodičkova 32, 
Praha 1 (2. patro) v úřední dny:  
PO, ST 8:00–18:00 hod. nebo  
telefonicky 221 097 397, 221 097 190  
(Bc. Ručka, Ing. Sodomková).

VOlEBNí DIsPEČINK 
V DOBě KONáNí VOlEB
V době konání voleb, tj. 23. září 2022  
od 14:00 hod. do 24. září 2022  
do 14:00 hod. bude na telefonním čísle: 
221 097 397 fungovat volební dis-
pečink (informace k volbám).

PRáVNí ÚPRaVa 
komunálních  voleb: 
  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách 
do zastupitelstev obcí, v pl. znění
  vyhláška MV ČR č. 59/2002 Sb. 

aKTUálNí PřEhlED VOlEBNíCh OKRsKů s aDREsOU VOlEBNí MísTNOsTI

veden (dle adresy trvalého pobytu), 
obdrží volič společně s doručenými 
hlasovacími lístky, popř. ve dnech voleb  
na volebním dispečinku nebo si tuto 

mailto:petra.sodomkova@praha1.cz
mailto:petra.sodomkova@praha1.cz
http://www.praha1.cz/
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zelená pro Jedničku

27 statečných

Kandidátky devíti uskupení pro volby do 
zastupitelstva jsou známé. Je tedy z větší 
části jasné, kterým osobnostem připadne 
úkol starat se o Jedničku – historickou 
Prahu. Někdo přeskočí, někdo se těsně 
nedostane, pár kandidátek propadne pod 
uzavírací klauzuli 5 %. Ale žádní spasitelé 
už nepřijdou. Intelektuální a morální ka-
pacita lidí, kteří se chtějí v příštích čtyřech 
letech brát za štěstí občanů Prahy 1 
(a doufejme nikoli o štěstí své vlastní 
a svých kamarádů), je dána.

Opět po čtyřech letech budeme vybírat 
27 statečných (letos o dva více), po kterých 
chceme skoro nemožné: hájit zájmy zbylých 
domorodců v památkové rezervaci proti síle 
globálního turismu, proti síle těch podnika-
telů, kterým domorodci jen překáží, proti síle 
neomalených developerů a proti ostatním 
Pražákům, kteří chtějí jezdit autem kolem 
Karlova mostu.

Kdo se koukáme kolem sebe, asi 
vidíme, že Praha 1 není onou výkladní skříní 
hlavního města a celé republiky, kterou by 
měla a mohla být. Naše město nevzkvétá. 
Dva roky covidu byly promarněny a tvrdý 
alkoturismus je zpět. Nejviditelnější počiny 
končící radnice byly zpackaná investice na 
Anenském trojúhelníku za devět milionů a bi-
zarní „kruháč“ před Prašnou branou, kterému 
se zasmáli i v Brně. Jak je to možné? Určitě 
to není nedostatkem peněz, těch má Praha 1 
habaděj díky zděděnému fondu lukrativních 
nebytovek. Chybí čestná a moudrá správa, 
nedostává se morálního a intelektuálního 
kapitálu potřebného k přeměně peněz na 
čistou, bezpečnou a vlídnou čtvrť, kde by 
chtěl každý bydlet i s dětmi, i ve stáří. Není 
snadné tento kapitál čerpat z několika tisíc 
zbývajících domorodců, kteří mají lepší věci 
na práci.

zelení věří, že se v příštích čtyřech 
letech podaří do řešení problémů Jedničky 
zapojit více rozumu a shody na dobrých 
věcech mezi politickými soky. Abychom 
si mohli Prahu 1 více chválit. Je jen jedna 
verze udržitelné budoucnosti v Praze 1 – ta 
ohleduplná k životu jejích občanů.

zelení se o vaše hlasy ucházejí na 
společné kandidátce Praha 1 Sobě.

Petr Kučera

Praha 1 sobě

Příspěvek Prahy 1 Sobě nebyl zveřejněn 
pro ostouzející a nepodložená tvrzení 
v textu, která lze považovat za poruše-
ní Kodexu zastupitele MČ Praha 1 a jež 
by zároveň s největší pravděpodob-
ností byla předmětem právního sporu, 
v němž by jednou ze žalovaných stran 
byl magazín JEDNA a jeho vydavatel.
Požadovaný náhradní text nebyl dodán.

ODs

Milí spoluobčané,
blíží se komunální volby a Občanská de-
mokratická strana v nich kandiduje pod 
číslem 9. Volby jsou skvělou příležitostí 
bilancovat a ohlédnout se, jak se nám 
dařilo pracovat ve prospěch celé městské 
části a jejích občanů. V tomto období 
jsme byli na radnici tři roky a měli jsme 
dvě ze sedmi pozic v Radě Prahy 1. Jsem 
proto velmi pyšná, jak jsou výsledky 
naší práce vidět. Rozvoj a rekonstruk-
ce škol a školek, opravy hřišť, desítky 
nových stromů a renovace parků jsou 
všude kolem a lidé je oceňují. Dokázali 
jsme otevřít úřad pomocí moderních 
technologií a posílit jeho transparent-
nost. Projekt rekonstrukce Střediska 
volného času Jednička v Truhlářské ulici 
byl oceněn jako Památka roku 2021.

Máme ale i velké plány do budoucna 
– a to ve všech oblastech života v Praze 1. 
Všechny děti, jejich rodiče i naši senioři si 
zaslouží, aby pro ně jejich radnice dělala 
maximum. Věříme, že spolu se změnou 
na magistrátu se brzy pohnou i problé-
my, které nás v centru dlouhodobě trápí. 
Musíme zlepšit práci městské policie, 
omezit negativní dopady turismu, změnit 
systém parkování nebo lépe řešit proble-
matiku bezdomovectví. Dokážeme změnit 
Havelské tržiště v příjemné místo a otevřít 
novou Staroměstskou besedu. Dokončíme 
rekonstrukce škol a školek, opravíme další 
hřiště a postaráme se o lepší zeleň v ulicích 
i parcích. Pro tyto plány potřebujeme vaši 
podporu.  

V těchto volbách proto nechceme je-
nom obhájit výsledky naší práce. Potřebuje-
me získat dostatečný hlas, abychom zvládli 

všechny problémy skutečně řešit. A sami to 
určitě nezvládneme. Proto se obracíme na 
vás – všechny občany Prahy 1. Společně tu 
žijeme, společně tu pracujeme a víme, že 
to společně i zvládneme. Proto tak i kan-
didujeme. Společně s vámi. Společně pro 
Jedničku.

Eva Špačková

Piráti

Milí sousedé,
čtyři roky utekly a já vám za sebe a celý 
pirátský tým děkuji za vaši důvěru nám 
věnovanou při posledních komunál-
ních volbách. Spousta z vás  nás  po 
celé volební období aktivně sledovala, 
podporovala a nepřestala nám fandit, 
a to  navzdory tomu, že jsme čelili po-
mluvám a atakům ve snaze poškodit nás 
a naši práci. Děkujeme! 

Ujišťuji vás, že jsme spravovali Pra- 
hu 1 dle našich nejlepších schopností 
a s maximálním nasazením. Kdo sledoval 
zasedání zastupitelstva a práci Pirátů na 
radnici, ví, že byla nepřehlédnutelná. Kon-
krétní kauzy, vyřešené problémy, konstruk-
tivní návrhy jsme vždy veřejně prezento-
vali. I přes různé provokace a nepravdivé 
zprávy vám garantuji, že NIKDO z Pirátů 
nezneužil svou dočasně svěřenou  funkci 
ve svůj či jiný  prospěch a zakončujeme 
volební období s čistým štítem bez jakékoli 
známky korupce. Kritiku a podněty od 
občanů jsme vždy brali vážně a snažíme se 
z nich poučit. Díky vaší energii děláme ko-
munální politiku odpovědně. Občas jsme 
se brodili bahnem, ale nezoufali si a s chutí 
hledali tu „čistou“ modrou lagunu. 

Hlasitě, hrdě, sebevědomě, ale 
i s velkou pokorou k vám směřujeme výzvu 
k podpoře při nadcházejících volbách, kde 
rozhodne každý hlas. Uvědomujeme si, že 
důvěra je křehká a je potřeba si ji zasloužit 
a pěstovat ji. 

Praha 1 je atypická, jedinečná, je 
naší srdeční záležitostí. A to nejen proto, 
že je naším společným domovem. Komu-
nální politika je zejména o jednotlivcích, 
jejich kvalitě a jejich zápalu pracovat pro 
druhé. Tým, který do voleb vedu, má ener-
gii a kuráž. Cílem je pomáhat občanům 
záležitosti nejen řešit, ale hlavně vyřešit. 
Komunikace, férovost a transparentnost.  

V případě vaší podpory se od nikoho 
z vás neodvrátíme. Nadále povedeme dis-
kuzi se všemi, kteří o ni budou stát. Vaši 
důvěru nezklameme. Na to vám dávám 
své čestné slovo. 

 
Váš David Bodeček,  
kandidát na starostu
Piráti a občané z Prahy 1 
(kandidátní listina č. 2)

My, co tady žijeme

Podle některých, zaručeně pravdivých in-
formací“, tak pravdivých, jak jen Facebook 
může být, vše, co se děje v Praze 1, je 
špatně. Nemá cenu přesvědčovat pisálky, 
kteří se řídí heslem: Čím hůře, tím lépe. 
Všichni tito kritici dostali ránu, odkud by 
si ji nepřáli dostat. Nestátní a nezisková 
organizace Hlídač státu před lety zavedla 
tzv. K-Index. Ten se zaměřuje na faktory, 
které zvyšují riziko korupce nebo špatné-
ho hospodaření ve veřejných rozpočtech. 

Citujeme z oficiální zprávy: K-Index 
je kvantitativní metoda, která se z často 
nepřehledné státní správy snaží vytěžit 
potřebná data a vyhodnocuje rizikovost 
v oblasti zmíněné korupce a nehospodár-
nosti. Rizikovost hledá v nejrůznějších 
aspektech. Může se jednat o nedosta-
tečně zpracované smlouvy, malý počet 
dodavatelů, skryté ceny či třeba nepřimě-
řené množství zakázek s nově založenými 
firmami. 

Všem škarohlídům navzdory získala 
naše městská část za rok 2021 nejlepší 
ohodnocení v Praze. Posuzováno bylo 
všech 22 hlavních městských částí.

Co toto umístění pro nás znamená? 
Radnice Prahy 1 má nastaveny mechanis-
my, včetně těch kontrolních, tak, že velice 
úspěšně elimininujeme rizikové faktory 
pro možné korupční jednání. Jen tak pro 
ujasnění je dobré připomenout, že samo-
zřejmě korupčně nejzranitelnější je pro-
stor investic a financí ve správě majetku. 
A že nejhorší umístění za posledních šest 
let měla Praha 1 v roce 2019 (umístění na 
13. místě). Tedy v roce, kdy financování in-
vestic mělo na starosti uskupení Praha 1 
Sobě a správu majetku zase pro změnu 
Piráti. 

V těchto dnech jsme všichni zavaleni 
informacemi, jak je v Praze 1 vše špatně, 
jak to všichni budou dělat lépe. Někdy 
je to až úsměvné. My, co tady žijeme, 
nemáme zde prostor vyjmenovat vše, co 
se nám zatím podařilo. Tak jen namátkou: 
naše Nemocnice Na Františku funguje, 
jak už dlouhá léta nefungovala. Nadstan-
dardní péče o seniory je známa po celé 
Praze. Grantový systém v oblasti podpory 
kultury, spolkové činnosti, sociální oblasti 

je příkladně propracován. A takto můžeme 
pokračovat. Nejsme neomylní, ale může-
me se právem pochlubit, že máme i do 
budoucnosti co nabídnout. 

My, co tady s vámi žijeme

Pozn. V našich příspěvcích vždy vyjadřu-
jeme svůj názor na dění v Praze 1, aniž 
bychom své konkurenty adresně a osobně 
uráželi.

TOP 09

zachráněný javor  
je velkým úspěchem, 
ale jeho větve celou Prahu 1 
nezastíní

Radnice pod tlakem občanů, opozice 
a části koalice ustoupila od plánovaných 
úprav Anenského trojúhelníku, čímž se 
zachránil vzrostlý javor stříbrný. Po roce 
pozastavených stavebních prací a oploce-
ní došlo konečně na to, co TOP 09 navrho-
vala na komisi životního prostředí již před 
rokem: zrušit plán stavebních úprav, do 
parčíku vrátit zeminu a zatravnit jej. Škoda 
jen, že tato blamáž trvala tak dlouho.

Jenže zachráněný javor je jen malou 
pomocí při adaptaci Prahy 1 na změny 
klimatu. I přes svou úctyhodnou velikost 
je jen pomyslnou kapkou v moři. Ulice 
Prahy 1 se musí významně zazelenat. 
Dnes zasazené mladé stromy poslouží 
svému účelu až za mnoho let, proto se 
musí jednat hned.

Magistrátní politika výsadby pár 
stromů je přitom nedostatečná. V tomto 
tempu sázení by se Praha 1 dostala do 
ideálního stavu za dalších sto let.

Jenže kde najít místo pro stovky 
stromů, které jsou potřeba? V našem 
Masterplanu rozvoje Prahy 1 máme 
odpověď: revoluce v parkování v podobě 
zrušení možnosti zaparkovat abonentům 
s přenositelným oprávněním (hotely, 
firmy nabízející parkování přes internet), 
abonentům bez provozovny (typicky fik-
tivní sídla firem) a návštěvníkům parku-
jícím přes aplikaci Parkuj v klidu. Pokud 
se navrátí rezidenční zóně její původní 
funkce (parkování rezidentů) a zlepší se 
vymahatelnost, pak vznikne tolik volného 
místa v modré, že rezidenti lehce zaparku-
jí i přes den a část míst bude možné zrušit 
ve prospěch stromů. Ve vozovce není tolik 
sítí jako v chodnících, takže i technické 
možnosti výsadby jsou zde přívětivější.

TOP 09 má jako jediný kandidující 
subjekt jasný plán, jak v krátkém období 
vysázet stovky stromů ve vašich ulicích. 
Více informací na www.terezieradomer-
ska.cz nebo na Facebooku Masterplan 
pro Prahu 1.

Terezie Radoměřská, 
kandidátka na starostku za TOP 09

hnutí aNO

Mordor je za dveřmi

Náš život běží v sinusovkách. Jednou jsi 
dole, jednou nahoře. A my jsme si žili od 
krize 2008 docela slušně. Celých 11 let 
klidu a rozvoje. V té době bylo líp. Jenže 
vše jednou končí a až historie ukáže, co ten 
covid vlastně byl. A když už člověk vidí malé 
světlo na konci tunelu, udeří plnou silou 
nový chaos a zmar, co je teď všude kolem 
nás. A my se ptáme – PROČ?

Proč máme největší inflaci? Proč i Slo-
váci ji mají poloviční a Švýcaři 3,4 %? Proč 
máme druhé nejdražší energie v Evropě? 
Proč prodáváme všechnu elektrickou energii 
na lipské burze, když třeba Francie prodává 
pouze přebytky? Proč Němci sníží u plynu 
DPH z 19 na 8 %? Co jsme komu proved-
li, že nás takhle někdo trestá? A pak vás 
napadne myšlenka. Kdopak jsou ti drobní 
akcionáři ČEzu, kterým akcie a dividendy 
letí do nebe?

Jenže s tím nic neuděláme. To je 
vysoká hra patriotů. My se musíme snažit 
pomoct tam, kde nám síly stačí. A proto si 
myslím, že v této divnodobě má radnice 
jediný základní úkol. Pomoci potřebným. 
Ať už jsou to naši senioři, mladé rodiny 
s dětmi, základní služby a obchody, prostě 
to, co opravdu potřebujeme. Není přece 
možné zbudovat v Praze 1 veřejné ohřívárny 
a doma sedět v kožichu. Když už se ener-
getické firmy topí v penězích a nehodlají se 
dělit, domluvme se alespoň my, že se část 
rozpočtu městské části pro příští rok věnuje 
na tuto potřebu. Podpořme nějakou formou 
energie seniory, kroužky a třeba i obědy ve 
školkách a školách našim dětem. Přidejme 
na energie, našim kadeřnictvím, ševcům, 
prodejnám základních potravin, řeznictvím 
atd.

Nepřichází doba blahobytu, ale doba 
potřeb základního bytí. A já slibuji, že naše 
vize pro příští roky je udržet Prahu 1 pro 
normální žití.

Vojtěch Ryvola

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

(pozn.: Obsahuje příspěvky, které byly dodány do uzávěrky magazínu. Příspěvky nevyjadřují stanovisko 

redakce a za jejich obsah ručí jednotlivá politická uskupení.)

MísTNí PaRlaMENT  PRAHA 1 září 2022  MísTNí PaRlaMENT

http://www.terezieradomerska.cz/
http://www.terezieradomerska.cz/
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Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan na 
Malostranském náměstí 
nedávno uvedlo výstavu 
fotografií novináře Jana 
Mihalička. Focení se věnuje 
již téměř čtyřicet let. 

Na jaké téma byla výstava ve spolku 
přátel Malé strany a hradčan?
Téma bylo malostranské. Několik let fotím 
Malostranský masopust ve všech jeho 
podobách. Je to velká podívaná a rituál. 
Myslím, že jsou v tom naše masopusty 
jedinečné, magické…Malou Stranu mám 
velmi rád, zvyky a tradice k ní patří.

Fotka je tvůj obor. zajímá tě i jiné umění, 
honzo?

Jan Mihaliček: 

dobré světlo panuje 
téměř ve všech ročních 
obdobích

Miluju film, dominantně vizuální filmy. Milu-
ju umění. Měl jsem štěstí na rodiče, kteří mě 
tahali po Praze, po galeriích a Pražském hra-
dě. Je pro mě normální se o umění zajímat. 

Kdo tě ovlivnil? Máš svůj vzor?
Mám spoustu vzorů. Sedíme na Malé Stra-
ně a nemohu vynechat Josefa Sudka. Byl 
s Prahou sžitý, měl tady ateliér, bydlel zde, 
vnímal zdejší krásu každou vteřinu. Když si 
potřebuju vyčistit hlavu, vezmu foťák a jdu 
přes Pohořelec a Nový Svět na Kampu 
a Petřín a kochám se a fotím, jak to mohl 
dělat i on. Jinak mám rád i akčnější foto-
grafy, jako je Pepík Koudelka. Vyrostl jsem 
na něm. Jeho druh fotografie je pro mě 
důležitý. Pak je to Vojta Dukát. Ten doku-
mentoval například odsun ruských vojsk. 

Jsme blízko Pražského hradu, kam jsi 
v devadesátých letech často pracovně 
chodíval jako novinář. Co ti z té doby 
utkvělo v hlavě?

za prvé bylo úžasné, že jsme tam vůbec 
mohli vejít. To byl neskutečný zážitek. 
Vidíš, a je to tady znovu. Třeba zase 
budeme moci vejít... Hrad byl zatuchlý, 
bylo tam cítit tu úzkostnou, nezdravou, 
husákovskou dobu. Mám v hlavě dva 
obrazy – první, kdy jsme vcházeli s Vác-
lavem Havlem a se „Stounama“ /skupina 
Rolling Stones/ na balkon nad třetím 
nádvořím, Václav Havel hledal klíče a pod 
námi už byl shromážděn dav občanů... 
Pak druhý, kdy jsem někam jel s kníže-
tem Schwarzenbergem a vyzvedával 
ho v jižním křídle Pražského hradu, kde 
bydlel. Jedl svačinu, v ubrousku zaba-
lenou housku, a tak mi došlo, že to je 
normální člověk. Dnes se tomu směju. 

Jsi jedním ze zakládajících členů spolku 
400asa, máte svou galerii, své vize, tvoří 
ho několik renomovaných fotografů... 
Jsou mezi fotografy i přátelé? 
Jsou, jasně. Nesoutěžíme, jsme kole-
gové. Baví nás to. Přijďte se k nám do 
galerie podívat. Nyní tam vystavuje-
me Michala Szalasta, je to zajímavý 
polský fotograf, navíc pedagog při 
Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. 

Na co se v současnosti těšíš?
Kdysi jsem se těšil na světlo v jarních 
a letních měsících. Teď mi připadá, že 
dobré světlo je  skoro ve všech ročních 
obdobích. Při zmínce o krásném světle 
si vybavuji vzpomínku na letní hospůd-
ku U Holečků v oboře Hvězda. Sedíme 
s mým dědou, jsou tam kovové židličky 
s červenými a žlutými šprušlemi, děda 
pije pivo, jsem s ním a je mi krásně. Vidím 
tu fotku! Takovou nějakou fotku udělat, 
to bych si přál. Těším se na všechny 
fotky, které mám „zapsané“ v hlavě. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Archiv Jana Mihalička

V ulici Ve Smečkách se 17. září od 11:00 hodin uskuteční už 
podruhé pouliční slavnost v rámci festivalu zažít město jinak. 
Akci pořádá organizace POHODA a kavárna Bílá vrána ve spo-
lupráci s místními podniky a sousedy. Téma letošního ročníku 
zní Bez bariér, a právě tak se návštěvníkům poněkud nechvalně 

Zažijte i vy Smečky jinak 
aneb Smečky bez bariér 

známá ulice Ve Smečkách hodlá představit. Cílem je prezento-
vat návštěvníkům Smečky v jiném světle než jako pochybnou 
ulici známou kvůli kriminalitě a nevěstincům. Festival má dvojí 
účel. Tím prvním je nabourat pomyslnou mentální bariéru mezi 
Pražany a Smečkami a představit ulici jako pěkné a zajímavé 
místo, kam stojí za to zajít. V rámci akce se proto netradičně 
představí místní divadla Studio DVA a Činoherní klub, otevřou 
se jindy nepřístupná místa jako soukromé střechy s famózním 
výhledem na Prahu, zapadlé dvorky a tajné pasáže. Dalším po-
sláním festivalu je v rámci tématu Bez bariér bojovat proti před-
sudkům vůči společenským menšinám. Na akci se představí 
spousta neziskových organizací ze Smeček a okolí a návštěv- 
níci tak budou mít možnost se potkat s lidmi s mentálním posti-
žením, s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním či s lid-
mi bez domova a přesvědčit se, že spousta předsudků je zalo-
žena na nepravdivých základech. Návštěvou se tedy lidé nejen 
pobaví, ale zároveň podpoří dobrou věc. Rádi bychom také 
poděkovali městské části Praha 1 za veškerou pomoc a pod-
poru, kterou nám při plánování a realizaci akce poskytuje. 

Text: (red)
Foto : Archiv organizace POHODA

V září 2022 se otevře další semestr divadelního kroužku, který 
připravuje Post Bellum z. ú. Vede jej zde lektorka Nika Nováková 
a je určen účastníkům ve věku 12–18 let. Koná se vždy v pondělí 
od 17:00 do 18:30 hodin, obsahuje patnáct setkání a je zakon- 
čen společným vystoupením. Děti a mladé lidi společná práce 
s příběhy velmi baví.

V červnu skončil letní semestr, který se zabýval událostmi 
roku 1989. „Je  to jeden z těch momentů, kdy jsme předvedli, že 
dva dokážou víc než jeden. V tomhle případě tisíce dokážou víc.  
A taky nám revoluce ukázala, jak jsme silní, když chceme a že pro 
svobodu jsme připraveni obětovat cokoli. Svoboda by měla být 
samozřejmost, bohužel ne vždy a všude byla, a proto si musí-
me připomínat  horší časy, abychom měli na paměti, jaké štěstí 
máme,“ říká dvanáctiletá divadelnice Nela. Na kroužku děti navští-
vil moderátor Jakub Železný, přímý účastník listopadových udá-
lostí. z jeho vyprávění a dalšího archivního materiálu (dokumentů 
apod.) vznikl scénář k vystoupení, které děti odehrály 16. června 
na Přehlídce divadelních kroužků Paměti národa na Strahově.

Účastníci na kroužku pozitivně hodnotí především fakt, že 
se kromě divadelních postupů seznámí i s vybraným obdobím 
našich dějin. Chválí si také přátelskou atmosféru a možnost 
vyjádřit svůj názor. 
Text: Post Bellum  Foto: Anna Veronika Křížová

Kde? Divadlo v Dlouhé (zkušebna)
Kdy? Pondělky 17:00–18:30
Od kdy? Od 19. září 
Informace a přihlášky najdete na: 
divadlo.pametnaroda.cz

V divadle v dlouhé pracují 
děti s příběhy pamětníků

září 2022  OBČaNsKá sPOlEČNOsT

Sametová revoluce ožila na Přehlídce divadelních kroužků 
Paměti národa

Jan Mihaliček

https://divadlo.pametnaroda.cz/krouzky/
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S
řezníkovy trampoty se začaly odvíjet 
poté, co se stálé osazenstvo restaura-
ce U Trajců ve Vyšehradské ulici v čele 
s hostinským Němečkem a statkářem 
Špačkem domluvilo, že si po vzoru 
mladých šlechticů, kteří každé jaro 
pořádali podobnou zábavu ve Stromov-
ce, zastřílí v Hodkovičkách na holuby. 
„Když může šlechta, můžeme my také,“ 
prohlásili zástupci pražského měšťan-
stva. „A zastřelené holuby pak v hos-
tinci společně sníme, to dá rozum.“ 

Němeček vyzval k účasti i souseda 
z domu – třicetiletého řezníka Václava 
Vollbrechta, jenž dosud jen tiše popíjel 
pivo a do plánování střeleckých závodů 
se nijak nezapojoval. Ostatně, jak záhy 
přiznal, nikdy nedržel pušku v ruce. Přesto 
nakonec s účastí souhlasil. Byla to osud-
ná chyba.

stál všecek zdřevěnělý 

V inkriminovaný den – bylo úterý  
14. července 1886 – odcestoval Václav 
Vollbrecht do Hodkoviček parníkem. Jen 
vystoupil na břeh, pocítil slabost v kole-
nou. zjistil totiž, že okolní stráně jsou plné 
přihlížejících (noviny jich odhadnou na 
dvě stě). Tak rychle se zpráva o chystané 
střelbě roznesla po pražském předměstí. 

Jenže to už řezník složil povinnou 
zlatku a statkář Špaček začal vyvolávat 
jména střelců. Sešlo se jich na čtyřicet. 
Když došla řada na Václava Vollprechta, 
uchopil opatrně pušku, kterou mu Špaček 
podal, a přichystal se k ráně. Statkářův 
syn zatahal za provázek, jenž přizvednul 
dvířka klece a z té vylétl vyplašený holub. 

řezník vystřelil a ke škodolibé radosti 
obecenstva, jehož sympatie se očividně 

nacházely na straně holubů, minul. Nyní 
podle pravidel odkoukaných ve Stromov-
ce ustoupil bokem, aby plnil úlohu tzv. 
sekundanta. Připravil se nový střelec. Po-
kud by i on první ranou minul, mohl řezník 
na prchajícího holuba znovu vypálit. 

Statkářův syn znovu zatahal za 
provázek a další holub vzlétl. Nový střelec 
skutečně minul a poté, jakousi shodou 
náhod a okolností, jež odjakživa přeje 
začátečníkům či nešikům (a po letech 
dá vzniknout řadě filmových komedií), 
vystřelil řezník Vollprecht a k údivu všech 
– trefil. Nebohý holub žuchl na zem. 

Ostatní střelci uznale zatleskali. 
Potěšený řezník byl vyznamenán stužkou 
a hrdě poodešel pár kroků. Vtom však 
z jeho pušky vyšla rána a vzápětí druhá. 
Pět nejbližších osob se s výkřikem zhrou-
tilo k zemi. 

Mezi nimi i barytonista Národního 
divadla Václav Mikoláš. U soudu vzpomí-
nal na osudnou chvíli takto: „Chytám se 

za nohu a volám: Vy jste mi dal!, ale vtom 
už ležím na zemi celý, poněvadž jsem byl 
střelen i do druhé nohy. Pan Vollbrecht stál 
všecek zdřevěnělý a opakoval: Já za to ne-
mohu, ono mi to samo spustilo! Vedle mě 
upadl též pan Vočadlo a také on volal na 
Vollbrechta: Člověče, co to děláte? Dejte 
aspoň tu flintu z ruky! Celkem jsem dostal 
38 broků do pravé a tři broky do levé nohy.“
Barytonista strávil ve Všeobecné nemocnici 
na Karlově náměstí pět dnů. „Kulhám do-
sud silně na pravou nohu, v níž mám jeden 
sval prostřelený, onen, kterýž ohýbá nohu 
v koleně, a není jisto, bude-li noha moje úpl-
ně vyhojena,“ stěžoval si umělec u soudu. 

„Žádáte tedy náhradu za bolest 
a utrpěnou škodu?“ optal se soudní ad-
junkt Matouch.

„Ano, žádám. Pan Vollbrecht nám 
zpočátku nabízel vyrovnání a já slíbil, že ho 
v takovém případě nebudu žalovat. Jenže 
když jsme později k němu za tou příčinou 
poslali, vyjádřil se k naší žádosti nezdvořile.“

„Jak přesně?“
„To, prosím, nemohu před 

soudem vypovědět.“ 
Dalším zraněným se stal pankrácký 

pasíř Jan Kliment. Rovných třiadvacet 
broků ho zasáhlo do pravé nohy. V ne-
mocnici strávil dvanáct dnů a lékař nemo-
hl ani v době konání soudu zodpovědně 
prohlásit, zda se noha úplně vyhojí. 

Již zmíněného hostinského Františka 
Vočadla trefil jeden brok do pravého a dva 
do levého kolene. V nemocnici přečkal 
noc, dalších deset dní musel zůstat doma.

Další zranění pocházela z řad při-
hlížejících. Branického rolníka Emanuela 

Malého zasáhly dva broky a třináctiletého 
chlapce Antonína Vojtěchovského, jenž 
stál u klece a prohlížel si holuby, díkybohu 
pouze jeden. 

Měkký až poddajný řezník

Dr. Jan Podlipný ve své obhajobě zdů-
razňoval, že to nebyl řezník Vollprecht, 
kdo chtěl střílet. Ano, že ho organizátoři 
pochybné zábavy k účasti takřka donu-
tili, aniž by ho předtím instruovali, jak 
s puškou zacházet. Jeho klient to u sou-
du popsal takto: „Pan Špaček vyvolával 
jména střelců a konečně jsem přišel 
na řadu. Říkám mu, panu Špačkovi, že 
nemám kvér ani patrony, ale pan Špa-

ček povídá: To nic, máme kvérů a patron 
dost. Dali mně flintu, nabili ji a pustili 
mně holuba. Já střelil, chybil jsem ho 
a chystám se střílet znova. Mačkám, 
mačkám, ale rána neletěla. Tak povídám 
hostinskému Němečkovi, aby se mi na 
to podíval, mám-li to vůbec nabité a on 
povídá: Vy jste ale brynda. Ani to neu-
míte natáhnout! Tak jsem nakonec přec 
vystřelil a trefil holuba. Dám flintu dolu, 
kousek odejdu a vtom – pánbu ví, jak se 
to stalo – vyšla rána a po ní ještě druhá.“ 

V závěrečné řeči pak advokát Podlip-
ný poukázal na řezníkovu dobrodušnost 
a v případě jeho povolání i nečekanou 
měkkost, laskavost až poddajnost, jež stá-
ly za tím, že se nechal ke střelbě zlákat, 
i když neměl v tomto směru žádné zku-
šenosti, protože zvířata až dosud porážel 
pouze nožem či palicí. 

Jeho argumenty soudce obměkčily. 
Ačkoli nejnižší sazba, jakou rakouský 
předlitavský zákoník pro podobný pře-
stupek určoval, obnášela jeden měsíc 
těžkého žaláře, soudní adjunkt Matouch 
vyměřil řezníku Vollbrechtovi pouze  
trest peněžitý. A to ve výši 50 zlatých 
(deponovaných pro ústav chudých  
v Hodkovičkách), dále 32 zlatých jako ná-
hradu útrat vzešlých z léčení poškozených 
a 35 zlatých náhrady soudních výloh. 

„Když opouštěl neblahý střelec  
soudní síň, gratulovali mu přátelé a známí 
k ukončení této trapné záležitosti,“ uvedla 
začátkem října 1886 Národní politika.  
On pak pro změnu děkoval svému obhájci 
Dr. Janu Podlipnému za výmluvnost a pře-
svědčivost, s níž dokázal přimět soudce 
k bezprecedentnímu snížení trestu. 

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

Místo holuba 
střelil operního pěvce
Svou praxi advokáta vykonával budoucí pražský starosta Dr. Jan Podlipný teprve šes-
tým rokem. S manželkou bydlel Na Perštýně (č. p.344/5) v sousedství známé restaurace 
U Medvídků. A právě tady ho v létě roku 1886 navštívil řezník Václav Vollprecht. Hlavu měl 
plnou starostí, když místo poletujících holubů střelbou z brokovnice zasáhl pět vážených 
spoluobčanů, včetně barytonisty Národního divadla Václava Mikoláše.

V roce 1891 se Jan Podlipný přestě-
hoval do domu U Kasírů (č. p. 309) 
na rohu Bartolomějské a Perštýna.

Personál restaurace U Trajců a nejspíš i nějaký ten host, soused, či kolemjdoucí…

Jedna z obětí řezníkovy střelby: operní 
pěvec Václav Mikoláš (1851–1902)

V domě U Herzogů (č. p. 344), v němž je dnes známá restaurace, bydlel Jan Podlipný 
od roku 1880

Dr. Jan Podlipný (1848–1914) se stal 
prvním starostou České obce sokolské 
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Osud jednoho z nejlepších českých 
kytaristů Michala Pavlíčka naplnil další 
díl pozoruhodného seriálu vzdělávacího 
projektu Příběhy našich sousedů. Na něm 
se v Praze 1 již několik let podílí radnice 
a organizace Post Bellum. Žáci základních 
škol se při něm vydávají do terénu 
a nahrávají nebo natáčejí rozhovory se 
zajímavými osobnostmi z okolí. Tentokrát je 
tedy zaujal tento vynikající muzikant. Jeho 
příběh zpracoval tým žáků ze ZŠ náměstí 
Curieových formou komiksu.

Michal Pavlíček vyrůstal v nesvobodné době a pocit svobody pocí-
til poprvé až během sametové revoluce. Radí zůstat vždy slušným 
člověkem, snažit se jít za svým snem a držet si svůj kredit a z něj 

neslevit. Okupace v roce 1968 ho zastihla v milovaném Kersku, 
kam jezdíval na prázdniny. „S bráchou a strejdou jsme jezdili 
na kolech po okolí a mátli Rusy v tancích. Odšroubovávali jsme 
cedule s názvy vesnic. Najednou proti nám vyrazila kolona tanků 
a mířili na nás kulometem. Skočili jsme do ostružin a schovali se 
v příkopu. Tenkrát jsem poprvé pocítil velký strach,“ vzpomíná.

Kersko byla chatová oblast, kam se sjížděli většinou rodi- 
ny z Prahy, absolutní všehochuť. Od dělníků po intelektuály. 
A všechny děti spolu kamarádily – říkaly si „kerský hippies“. Na 
stěnách měly vylepené plakáty svých hudebních idolů, třeba Fran-
ka zappy. Kdyby Michalu Pavlíčkovi tehdy někdo řekl, že si s ním 
bude moci po listopadu 1989 zahrát kytarové sólo, považoval by 
ho za blázna.

V Kersku také Michal Pavlíček také poprvé uviděl staršího ka-
maráda, jak hraje na kytaru kdesi u pramene. Děvčata na něj kou-
kala a jemu ty libé zvuky kytary učarovaly a zůstal jim věrný dodnes. 
„Hrál jsem a cvičil i sedm hodin denně, kytaru opřenou o zácho-
dové dveře, které rezonovaly jako reprobedna,“ říká. Když už něco 
uměl, hrával jako student v proslulé hospodě Hájenka, kde potkával 
Bohumila Hrabala – symbol Kerska. Povídali si spolu. Byl pro něj 
velkým vzorem. Michal Pavlíček pak zhudebnil jeho Poupata.

Po okupaci v roce 1968 se Michal Pavlíček dál držel svého 
stylu hraní i názorové kontinuity. Kapela Pražský výběr, ve 
které hrál, byla na „druhém břehu“ než komunisti, a tak dostala 
čtyřletý zákaz vystupovat. Členy kapely odvezli na policii, kde je 
vyslýchali. Michal Pavlíček se pak dva roky živil jako topič. Svoji 
práci dělat nemohl. (Hrát u Ladislava Štaidla a doprovázet Karla 
Gotta odmítl.) Další dva roky bydlel s rodinou na Šumavě v cha-
lupě s kadibudkou a skládal do šuplíku. „Skutečný pocit svobody 
a štěstí, že jsem volný jako pták, jsem zažil až při sametové 
revoluci. Národ se semkl, ač nebylo jisté, že je vyhráno. A já si 
pak opravdu mohl zahrát i sólo s Frankem Zappou, procházet se 
s ním v Praze po parku a povídat si. Za to jsem opravdu vděčný,“ 
zdůrazňuje Michal Pavlíček. 

Více si můžete přečíst na: www.pribehynasichsousedu.cz/ 
praha-1/praha-1-2021-2022/pavlicek-michal/.

Text: Milan Hulínský
Foto: Archiv Post Bellum

PříBěhy NaŠICh sOUsEDů PRAHA 1

O
Michal Pavlíček: 

Mátli jsme 
Rusy v tancích. 
Tehdy jsem poprvé 
pocítil velký strach

Michal Pavlíček (první zprava) se skupinou Stromboli

Městská část Praha 1 se akce účast-
ní pravidelně od roku 1997, a tak 
se Dny evropského dědictví staly již 
tradiční zářijovou akcí, která se těší 
velké oblibě i pozornosti veřejnosti.

24. ročník se bude konat ve dnech 
10.–18. září. Průvodcem celé akce bude 
orientační mapa, která bude k dispo- 
zici na infocentrech a ke stažení na  
www.praha1.cz

Téma letošního ročníku pro Českou 
republiku zní: Udržitelné památky. V jeho 
duchu Praha 1 nabídne návštěvníkům 
procházku po nedávno zrekonstruova-
ných místech od Hradčan až po Nové 
Město.

DNy EVROPsKéhO DěDICTVí – 
zPřísTUPNěNé OBJEKTy – 
10.–18. 9. 2022

PRaMENíK, Malá strana, 
hellichova ulice
Rekonstrukce horní části ulice je ukázkou 
nenásilného průniku města a přírody – 
řešení dlažeb v kombinaci s travnatými 
plochami a návazností na Petřínské sady. 
Prameník a stylizovaná vodní kaská-
da v nejvyšší části ulice Hellichova je 
připomenutím petřínských pramenů, 
zdrojem energie i místem setkávání.

Objekt volně přístupný, bez ome- 
zení.

dny evropského 
dědictví 2022
Dny evropského dědictví (European Heritage 
Days) každoročně v září otevírají veřejnosti brány 
nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, 
včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela 
nepřístupné. Většinu můžete navštívit zdarma, 
jen u některých památek se nízké vstupné platí.

KOsTEl sV. VaVřINCE, 
Malá strana, hellichova 18
Původně románský kostel sv. Vavřince v Ne-
bovidech snad z konce 12. století. Kostel 
byl zrušen roku 1784. V letech 1985–1991 
prošel objekt generální rekonstrukcí a byl 
proměněn v hudební a výstavní síň. Kon-
certní sál slouží především pro koncerty 
Pražského jara, Klubu přátel Pražského jara 
a pro nahrávky renesanční a barokní hudby.

Objekt bude přístupný 10. a 11. 9. 
2022, 10:00–18:00.

VýKlENKOVá KaPlE 
sV. JaNa NEPOMUCKéhO, 
Malá strana, Vojanovy sady
Barokní výklenková kaple s vyhlídkovou 
terasou je součástí ohradní zdi dnešních 
Vojanových sadů k ulici U Lužického se-
mináře. Kaple zřejmě vznikla přímo s vý-
stavbou zdi ve druhé polovině 17. století.

Objekt přístupný 10. a 11. 9. 2022, 
10:00–18:00.

TERasa s BalUsTRáDOU, 
Vojanovy sady, Malá strana
Nově zrekonstruovanou vyhlídkovou te- 
rasu v zadní části sadů tvoří dvě dominan-
ty. Sluneční hodiny patrně ze 17. sto- 
letí a barokní kašna ve tvaru čtyřlístku.

Objekt volně přístupný, bez omezení.

POMNíK JaNa PalaCha, 
staré Město, alšovo nábřeží
Památník Jana Palacha – Dům syna 
a Dům matky od amerického sochaře 
českého původu Johna Heyduka. Sochy 
jsou osazeny do volné, zpevněné plo-
chy tak, aby bylo možné mezi objekty 
volně procházet. Součástí sousoší 
je i deska s básní Davida Shapira.

Objekt volně přístupný, bez omezení.

MaRIáNsKý slOUP, 
staré Město, 
staroměstské náměstí
Na Staroměstské náměstí se vrátil 
Mariánský sloup, který byl po více než 
100 letech vztyčen Společností pro 
obnovu Mariánského sloupu. Jedná se 
o kopii původního barokního sloupu.

Objekt volně přístupný, bez omezení.

TRUhlářsKá 8, Nové Město
Rekonstrukce historického objektu 
na Středisko volného času Jednička. 
Součástí akce byla i dostavba moderní 
schodišťové a výtahové věže pro zajištění 
bezbariérového přístupu do všech podlaží 
původního objektu na dvoře domu.

Objekt přístupný 10. a 11. 9. 2022, 
10:00–18:00. 
Text: (red)  Foto: Jaroslav TatekStředisko volného času Jednička v Truhlářské 8

https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2021-2022/pavlicek-michal/
https://www.pribehynasichsousedu.cz/praha-1/praha-1-2021-2022/pavlicek-michal/
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nové české knihy
Přemysl Krejčík
srab
(Host)

Přemysl Krejčík napsal 
román o psychické šikaně, 
neschopnosti vzdorovat 
i o nechuti přijmout sám 
sebe. Na první pohled  
je to příběh jedné drs-
né kapely a jejích členů: 
nevyrovnaného Rippera, 
věčně zkouřeného Grama, 
cholerika Mansona a poho-
dáře Jidáše. Jenže zhudeb-
ňováním hororové  
tematiky a stylizováním  
se do role násilníků a vrahů 

příběh jen začíná. Pod děsivými maskami se skrývá  
vyprávění o násilí ve všech možných po-
dobách, od groteskně přemrštěného až 
po to únavně všední a neodbytné.

Jaromír Štětina
U kanónu stál
(Kniha zlín)

Člověk je dějinami vláčen, 
často i proti své vůli. Autor, 
který čtrnáct let pracoval 
jako válečný zpravodaj 
a dalších patnáct let se 
zabýval válkami jako politik, 
ve své knize apokryfních 
povídek s pomyslným pod-
titulem „o pradávní české 
nejednotě“ čtenáře provádí 
českými bitevními poli od 
vyvraždění Slavníkovců 
přes bitvu u Sudoměře,  
na Bílé hoře a u Hradce 

Králové až po rok osmašedesátý. O dob praotce Čecha 
nezažila naše země tak dlouhou dobu míru jako za  
posledních pětasedmdesát let. Jak dlouho ještě tato 
doba potrvá?

Klára Teršová
Bílý pramen
(Argo)

Město Aš bylo kdysi blyštivý 
drahokam Sudet, kde kvetl 
textilní průmysl a obchod. 
Bývalo plné krámků, restau-
rací a kaváren. Kniha vypráví 
příběh doby, kdy se vše zača-
lo tříštit; začíná v roce 1915 
a končí odsunem. Hlavní 
hrdinka Hedvika se snaží od 
místa, kde žije, odpoutat, 
ačkoli je s ním z různých dů-
vodů trvale svázána. Potýká 
se s pocity odcizení i lásky, 
takové, jakou ji známe z mi-

lostných románů, ale podávané bez příkras. Kniha je hol-
dem městu Aš, kde pořád nacházíme pozůstatky minulosti. 

Miroslav Raab
lidé kolem stolu  
aneb Úvod do mezilidské  
chemie
(Academia)

Knihu tvoří soubor esejů, 
které spojuje téma mezi-
lidských vztahů v různých 
situacích: v kavárně, při 
svatební hostině, u plápo-
lajícího ohně, ve vinném 
sklepě, ve vlaku nebo při 
jednáních u kulatého stolu. 
Je založena na autorových 
osobních vzpomínkách, za 
kterými prosvítá chemie, 
a to jak ta reálná, spočívající 
na konkrétních chemických 
látkách (hormony, fero- 
mony, katalyzátory, drogy), 

tak ta v přeneseném a obecném smyslu jako mezilidská 
interakce (vzájemná přitažlivost, souznění, sympatie). 

Sraz s průvodkyní máme u sousoší Tychona Braha a Johanne-
se Keplera na Pohořelci. Když dorazí, mezi mnou a dalšími 
nadšenci právě plane spor o to, který je který. Vzrušeně ji 
žádáme, aby nás rozsoudila. Tématem vycházky jsou ov-
šem malostranská domovní znamení a nebohá průvodkyně 
nemá povinnost o sousoší cokoli vědět, jak nám obratem 
dojde. Trochu nás zamrzí, že ji uvádíme do rozpaků.

„Ten mladší vpravo, co tak třeští oči, je Kepler,“ praví průvod-
kyně Prague City Tourism Marcela Smrčinová klidně. „Třeští je 
proto, že v dětství prodělal neštovice a od té doby měl špatný 
zrak. Roli vynikajícího pozorovatele v jejich dvojici plnil Brahe, 
který geniálnímu matematikovi Keplerovi dodával vstupní data. 
Oba vědci se vůbec výborně doplňovali, ačkoli měli jen málo 
společného. Už proto, že Kepler byl o pětadvacet let mladší 
a ve srovnání se zajištěným Brahem to byl v podstatě sociální 
případ.“ Rychle pochopíme, že téhle paní se můžeme v otázkách 
Prahy zeptat na cokoli, což se taky potvrdí.

První domovní znamení si prohlédneme hned na Pohořelci. 
Mimoto nás průvodkyně seznámí také s celkovou dispozicí pro-
storu: domy napravo, přináležící ke Strahovskému klášteru, byly 
spíš skromné, ty na protější levé straně velké a okázalé. Jeden 
z těch okázalých tu právě prochází fází řízeného chátrání, což 
je oblíbená strategie majitelů nemovitostí s velkým komerčním 
potenciálem v boji s památkovou ochranou.

Kolem hotelu Questenberk, který býval špitálem svaté Alžběty, 
a švédského velvyslanectví s pamětní deskou závodnice Elišky Jun-
kové projdeme do Úvozu. Domy lemují ulici zleva, jedinou výjimkou 
je bývalý viniční lis, o němž Ignát Herrmann psal, že je chladný jak 
psinec. Kamenný gordický uzel, který ho zdobí, patří mezi nejmladší 
domovní znamení v Praze. V roce 1977 ho vytvořil sochař Josef Kli-
meš pro svého přítele, architekta Karla Filsaka, který domek obýval. 
Od té doby se mu říká U Uzlu. Není to tak zlé jako U Úlů, ale objed-
návat si sem ve tři ráno taxík může být taky docela rébus.

Na půvabná znamení Úvozu (U Hroznu, U Bílého jablíčka, 
U zrcadla) navazují snad ještě půvabnější v Nerudově ulici. Víc 
než její název básníka připomíná obří pamětní deska na domě 
U Dvou slunců. Obě slunce jsou poněkud unifikovaná, protože 
jsou dělaná podle šablony. O pár ulic dál mimochodem fungují 
jako lví hlavy. Kromě domů U zeleného raka nebo U Červeného 
lva tu najdeme i dům U Bílé řepy, kde bydlel Josef Kemr. Trabant, 
který tu stával, prý míval za oknem cedulku: „Prosím neodtaho-
vat, (viz TaJENKU švédské křížovky na str. 39).“

O slavné osobnosti bydlící pod domovními znameními není 
nouze až do konce Nerudovky – Petr Brandl a Jan Blažej Santini-
-Aichel patří mezi ty nejznámější. Když se na Malostranském 
náměstí po dvou hodinách loučíme, máme pocit, že jsme našli 
novou rodinnou přítelkyni. Navíc pro nás znamení na malo-
stranských domech už nikdy nebudou tajemstvím! Nechcete se 
nechat inspirovat a vyzkoušet vycházku s průvodcem i vy? Ať už 
zvolíte tradiční naučnou trasu, nebo se rozhodnete město obje-
vovat z lodi nebo na kole, rozhodně uvidíte sami, že Praha žije!

Pro více informací se prosím podívejte na 
prague.eu/cs/pragensia-viva. 

Text a foto: Prague City Tourism

domovní znamení 
vyprávějí příběhy  
Malé Strany
Společnost Prague City Tourism nabízí zájemcům možnost objevovat Prahu novým 
způsobem. Pragensia viva má za cíl navázat na tradiční průvodcovské služby 
a přizpůsobit každou vycházku individuálním potřebám všech, kteří touží poznávat 
krásy metropole. Klasický vlastivědný program nyní obohacují personalizované 
služby zajištěné špičkovými průvodci. I my jsme se vypravili na tematickou procházku 
s cílem odkrýt příběhy domovních znamení Malé Strany.

PROCházKy PRahOU 1 PRAHA 1
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Kde se vzala myšlenka vydávat 
česko-německý magazín?
Vydavatelkou N&N Czech 
German Bookmag je Danuše 
Siering, která roku 2018 založila 
česko-německé vydavatelství 
Blask Swan Media. Paní Danuše 
celý život pendluje mezi Prahou 
a Berlínem a je doma v obou 
městech a obou zemích. Mezi 
její záliby patří hudba, výtvarné 
umění, cestování, architektu-
ra, stavitelství, ale také psaní 

a fotografování, a tak svůj tvůrčí potenciál vložila do N&N. 

Jaké čtenáře může oslovit? 
N&N je nevelké, ale prestižní periodikum určené pro českou 
a německou kulturní, byznysovou a politickou elitu. Přináší-
me rozhovory s velvyslanci, členy vlády, předními intelektuály, 

Knižní magazín n&n: 
Most mezi Prahou a Berlínem

významnými galeristy, umělci. Ale jsme otevření také nejmladší 
generaci tvůrců a autorů. N&N navazuje na tradici prvorepub-
likových německojazyčných salonů v Praze, kam chodil třeba 
Albert Einstein nebo Franz Kafka. Jsme dvojjazyčné periodikum 
a dbáme na vysokou obsahovou a jazykovou úroveň textů. 

O kterých tématech z letního vydání byste se rád zmínil?
V letním čísle najdete třeba rozhovor s Jiřím Fajtem, programo-
vým ředitelem Drážďanských uměleckých sbírek, což je jedno 
z největších muzejních komplexů v Evropě. Pan Fajt pořádá 
toto léto v Drážďanech v rámci českého předsednictví velko-
lepou sérii prezentací českého umění. To je opravdu dobrý 
tip na kulturní výlet. za zmínku stojí naše téma o největších 
německých firmách v Česku nebo fotografická série o čes-
kých a německých zákuscích od fotografky Kateřiny Sýsové. 
Více o tématech najdete na našem webu nnmagazine.cz. 

Text: (red)
Foto: Archiv N&N

  Trénování paměti  
s Mílou Kahounovou

7. 9. ve 14:00 hodin v BDPS Benedikt-
ská 
14. 9. ve 14:00 hodin v DPS U zlaté 
studně
21. 9. ve 14:00 hodin v DPS Pštrossova

  setkání s kulturou:  
Šansonové odpoledne

KDy: 7. 9. v 15:00 hodin
KDE: Malostranská beseda
VSTUPENKY: 
1. 9. v infocentru Vodičkova 18
Vystoupí Barbora Šampalíková a kapela.

  smíchovská průmyslovka třetího  
věku: Druhá procházka Prahou 
fyzikální

KDy: ÚTERÝ 13. 9. ve 14:00 hodin
KDE: dozvíte se při registraci
PřIHLáŠKY: 6. 9.
Poznáme další místa spojená s velikány 
fyziky.

 Turnaj v petanku O pohár MČ Praha 1
KDy: 14. 9. v 10:00 hodin
KDE: park Lannova
Turnaj pro všechny, kdo petank hrají, 
nebo si ho chtějí zkusit.

 Vycházka: Podbaba a Bubeneč
KDy: 15. 9. ve 14:00 hodin
KDE: dozvíte se při registraci
PřIHLáŠKY: 8. 9.
Vycházka z cyklu Tematické vycházky 
s Martinem. Informaci o vstupném po-
dáme při registraci.

 Den otevřených dveří
KDy: 19. 9. od 13:00 do 19:00 hodin
KDE: ve všech zařízeních Střediska soci-
álních služeb
Přijďte se k nám podívat a zjistěte, co 
všechno vám můžeme nabídnout.

 Písničky s humorem
KDy: 20. 9. v 15:00 hodin
KDE: Malostranská beseda

VSTUPENKY: 13. 9. v infocentru Vodič-
kova 18
Vystoupí Luboš Forejt, Miroslav Šatoplet 
a Petra Rezová.
 Recitace ve Viole: Okno do zahrady 
KDy: 21. 9. v 15:00 hodin
KDE: Divadlo Viola
VSTUPENKY: 13. 9. v infocentru Vodič-
kova 18
Odpoledne s básněmi Jana zelenky.

 Fórum mladých hraje seniorům
KDy: 22. 9. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
PřIHLáŠKY: 15. 9. 
Další koncert cyklu, tentokrát dvoje housle.

Pro podrobnosti sledujte nástěnky v klu-
bech seniorů, domech s pečovatelskou 
službou a v pasáži a infocentru ÚMČ Vo-
dičkova 18 nebo webové stránky www.
socialnisluzby-praha1.cz, kde najdete 
i praktický kalendář akcí či se tu můžete 
přihlásit k odběru novinek e-mailem. 

V září připravujeme tyto jednorázové akce:

Jste v seniorském věku a chcete si 
vylepšit, případně zachovat svůj životní 
standard? Potřebujete pomoc v domác-
nosti, nakoupit, doprovodit nebo pomoci 
při osobní hygieně? Chybí vám někdo, 
s kým se můžete poradit, cítíte se  
osamělí a uvítali byste intenzivnější  
společenský kontakt? Nebo se staráte  
o své blízké a cítíte, že je toho na  
obě strany moc a potřebujete pomoci,  
abyste kromě starostí mohli sdílet  
i příjemné okamžiky? 

Vyberte si některou z adres, kterou 
najdete na této stránce, a vypravte se 
za námi. V pondělí 19. září máme ve 
všech pracovištích Střediska sociálních 
služeb MČ Praha 1 den otevřených 
dveří. Přijďte sami, či v doprovodu. Od 
třinácti do devatenácti hodin bude-
te mít možnost prohlédnout si domy 
s pečovatelskou službou, které městská 
část provozuje a které jsou přirozenými 
středisky sociální péče. Odtud vycházejí 

paní pečovatelky za klienty do domác-
ností v Praze 1.

Někteří z vašich sousedů u nás už 
možná našli druhý domov, nebo k nám 
docházejí do denního stacionáře, na 
počítačové kurzy, procvičování paměti, 
případně využívají poskytovanou péči 
o nohy a vlasy nebo koupání ve středis-
cích osobní hygieny. Domy s pečovatel-
skou službou nabízejí i možnost přechod-
ného ubytování, což umožňuje pečujícím 
rodinám vydat se na dovolenou s vědo-
mím, že o jejich blízké bude postaráno. 
Nahlédněte tedy do bytu v Týnské 17a či 
Dlouhé 23. Bude-li to možné, umožníme 
vám návštěvu i jiných prostor, denního 
stacionáře či uvolněné bytové jednotky. 
Pro návštěvníky bude otevřen i dispečink 
tísňové péče, kde vám vysvětlí, jak zůstat 
sám doma, a přesto v bezpečí. 

Pokud si myslíte, že každý den 
stojí zato, aby ho člověk žil, a my vám 
v tom můžeme pomoci, bude nám ctí 

vás přivítat na některém z pracovišť 
Střediska sociálních služeb. Společně 
proberme nabízené služby, které můžete 
využít, buď u nás, nebo v zázemí vašeho 
domova.

  Dispečink tísňové péče, Palacké-
ho 5, Praha 1, tel.: 224 948 465, 
724 021 789

  DPs Dlouhá 23 a BDPs Benediktská 
13, tel.: 222 322 201, 724 021 780

  DPs Týnská 17a, tel.: 224 827 102, 
724 021 782

  DPs Pštrossova 18, 224 932 237, 
724 021 781

  DPs U zlaté studně 1, tel.: 
257 532 934, 724 021 783

  BD samcova 3, tel. 222 312 798, 
725 788 315

  Kluby seniorů: Tomášská 6 a haštal-
ská 7, tel.: 725 397 934

  Pohybové centrum Tělocvična,  
Žitná 13, Praha 1, tel. 601 188 315

DEN OTEVřENýCH DVEří: 
Navštivte Středisko sociálních služeb 
MČ Praha 1

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?
Milí čtenáři,
opět je tady pravidelná soutěž, v níž si můžete otesto- 
vat svůj pozorovací talent. Kde se nachází místo, které  
vyfotil náš fotograf Jaroslav Tatek? Správné odpovědi 
můžete posílat do 10. 9. na redakce@praha1.cz. 
Výherce se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla: Na fotografii 
byly věže kostelů Panny Marie Andělské a Narození Páně. 
Výherkyní se stala Jitka Navrátilová. V redakci, v oddělení 
vnějších vztahů, Vodičkova 18, na ni čeká kniha Setkání 
s Dianou Phipps Sternbergovou, kterou napsala Dana 
Huňátová a vydala Kniha zlín.

Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

Přihlašování na akce a další informace: TEREza NOsKOVá, 607 048 183, KaROlíNa sChwaRzOVá, 725 397 934

Na pultech předních pražských knihkupectví se 
objevil unikátní časopis N&N. Jde o první a jediný 
česko-německý bookmag. Vydává ho Black Swan 
Media sídlící v Černé labuti v ulici Na Poříčí. 
Nejen na to, co titul nabízí, jsme se zeptali jeho 
šéfredaktora Jana Mullera.

mailto:redakce@praha1.cz
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PŘIJĎTE A DEBATUJTE
Hlavní témata k diskuzi budou: 
 Kvalita života pro místní 
 Je centrum Prahy dobrá adresa?
 Jak dál s dopravou na Praze 1? 
Pozvali jsme – MY, CO TADY ŽIJEME - STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, 
KDU-ČSL, INICIATIVA OBČANŮ; ODS; TOP 09; PRAHA 1 SOBĚ; 
PIRÁTI A OBČANÉ Z PRAHY 1; NAŠE PRAHA 1 – ANO 2011; 
REZIDENTI 1; RADNICE PRO OBČANY; PATRIOTI PRO PRAHU 1

Moderují – Jan Kotrbáček a Karel Doubek

Pořádá – Sdružení Nového Města pražského, z.s. - koordinátor 
pro správu veřejného prostoru Václavské náměstí, 28. října a Na Příkopě 

www.CentrumPrahy.cz, Facebook Václavské Náměstí SNMP

KLÍČOVÁ TÉMATA, CÍLE A VIZE
budoucnosti Městské části Praha 1

PŘEDVOLEBNÍ DEBATA
S KANDIDÁTY NA STAROSTU

MČ PRAHA 1
5. září 2022 od 18 hodin

Hotel Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1

Hledáte ideální 
sport pro vaše dítě? 
Sport, který ho bude 
rozvíjet a pomáhat 
mu v jeho růstu? 
Takovým sportem 
je karate. A kam 

jinam své dítě přihlásit než do největší-
ho karate klubu v ČR s mezinárodními 
úspěchy. sK KaMIwaza KaRaTE 
nabízí velmi propracovaný systém rozvoje 
i těch nejmenších bojovníků. Děti se 
mohou kromě tréninků účastnit spous-
ty dalších aktivit a věřte, že program je 
skutečně nabitý. Počínaje soutěžemi, 
klubovými i mimoklubovými akcemi se 
také pořádají různé jarní, letní či pod-
zimní campy. Velmi oblíbené jsou také 
příměstské tábory pro nejmenší karatisty. 
Je toho opravdu hodně, ale výhodou je, 
že si můžete vybrat jen to, co vás zajímá. 
Například jen skvělé tréninky. Kurzy jsou 

rozděleny do několika věkových kategorií, 
ze kterých si může vybrat každý. Velice 
oblíbené jsou kurzy pro mladší děti, kde 
se učí zábavnou formou bojové umění 
karate, všeobecnou pohybovou průpravu 

a zlepšují si fyzickou kondici a koordi-
naci těla, a to již od pěti let věku.  

Text: SK KAMIWAzA KARATE
Foto: Archiv SK KAMIWAzA KARATE

Karate pro děti

Přijďte si zcela nezávazně a zdarma vyzkoušet první lekce karate. Celý tým lektorů se na vás těší. 
Více informací na www.karate1.cz.

Oslavte s námi 
Den seniorů na Kampě
Městská část Praha 1 připravuje akci na oslavu Meziná-
rodního dne seniorů v parku Kampa. Proběhne dne 6. 
10. 2022 od 10:00 do 17:00 hodin. Návštěvníci budou 
mít možnost si vybrat z bohaté nabídky služeb a mo-
hou se těšit na milou atmosféru.  „Program připravu-
jeme tak, aby pobavil seniory i jejich děti a vnoučata 
a aby návštěvníci spolu s námi strávili příjemný i poučný 
den,“ uvedl Petr Burgr, 1. místostarosta MČ Praha 1. 

Vstup na akci je zdarma a bližší informace budou brzy 
zveřejněny na www.praha1.cz.  

Jste rádi mezi lidmi? Máte chuť zkusit něco nového? Chce-
te být prospěšní? Potřebujete si přivydělat? Umíte uvařit 
dobrou kávu a s úsměvem ji podat? Pak hledáme právě vás!

CO Vás ČEKá
  hlavní pracovní poměr na zkrácený úvazek (2 odpoledne 

v týdnu)
 nástup možný ihned
 pevná pracovní doba
 platové ohodnocení dle nařízení vlády
  stravenky, zdravotní volno, čtvrtletní odměny, osobní 

ohodnocení
 příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
  fyzicky nenáročná práce vhodná především pro mladší 

důchodce
  setkávání s lidmi, budete obsluhovat v malé kavárně, uklí-

zet, zalévat kytičky, vést jednoduchou administrativu

CO OD Vás POTřEBUJEME
 vstřícnost a milé vystupování
 střední vzdělání
 komunikativnost
 kladný vztah k práci s lidmi
 poctivost
 pečlivost
 ochotu učit se nové věci
 proaktivní přístup
 základy práce na PC

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

Obsluha v klubu 
seniorů HAŠTALKA

Kluby seniorů 
nabízejí 
nejrůznější 
aktivity
V Praze 1 jsou dva kluby seniorů, jeden na Starém 
Městě v Haštalské 7, druhý na Malé Straně v Tomáš-
ské 6. V obou klubech pracuje milá obsluha, která ko-
ordinuje širokou nabídku zajímavých aktivit od kurzů 
práce na počítači přes koncerty v rámci cyklu Fórum 
mladých hraje seniorům až po rukodělný kroužek 
šití panenek. Další aktivity nabízí Středisko sociál-
ních služeb v jiných prostorách. V časopise Soused 
vám jednotlivé aktivity postupně představíme. 

PřIDEJTE sE! 

 Čtvrtek 10. listopadu, 8:00 
Kynžvart (zámek) a pivovar Kynšperk nad Ohří
Na tento výlet se přihlašuje od 11. října 2022.

 Úterý 29. listopadu, 8:00 
Borovany (klášter) a skanzen ochrany státní hranice  
a železné opony (Nové hrady)
Na tento výlet se přihlašuje od 18. října 2022. 

Odjezd autobusu od Rudolfina v ulici 17. listopadu 
Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro ob-
čany seniorského věku s trvalým bydlištěm na Pra-
ze 1 /zahrnují dopravu, návštěvu objektů, oběd, 
služby průvodce a koordinátora výletu/.

způsob přihlašování: Pouze osobně přes podatelnu ÚMČ 
Praha 1, Vodičkova 18. Odhlašování stejným způsobem, 
popřípadě telefonicky: 221 097 280, 221 097 300. Pro vel-
ký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior může 
přihlásit pouze na jeden výlet v daném měsíci a upřednost-
něni budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří posled-
ních výletů. 

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

V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. 
V případě změny bude každý zúčastněný řádně a včas 
informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy 
telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

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

Listopadové seniorské 
výlety 2022

http://www.karate1.cz/
http://www.praha1.cz/
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Tajenka z minulého čísla: PRVNí OPERACI V NARKóZE

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

DOMÁCKY
OTILIE

ČÍSELNÁ
LOGICKÁ
ÚLOHA

OPUCHLINA SMUTEK SETINA
HEKTARU

TROPICKÉ
OVOCE

PODVOZEK
AUTA

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

ZNAČKA
NIKLU

SRÁŽKA
VOZIDEL

PSANÁ
KOPIE

DRB VĚTNÁ
SPOJKA

POSTAVA
OBYVATEL
ČESKÉHO

MĚSTA

JIHOAME-
RICKÝ

OMAMNÝ
KEŘ

PORUČNÍK

OROČOVÉ

VÝBAVA
NEVĚSTY

NĚMECKÁ
AUTO-

MOBILKA

NÁŠ MALÍŘ
(JOŽA)

MODLA
OPĚT

LETOVAT

NEKONEČNÝ
SERIÁL

TV NOVA

KARETNÍ HRA

DOUŠEK

MUŽI

MÁNESOVO
JMÉNO

SLOŽKA
LISTIN

OBLAST
ČINNOSTI

OSTEN

JMÉNO
ČÍNSKÉHO

VŮDCE
CE-TUNGA

KRYLOVY
INICIÁLY

INDONÉSKÝ
OSTROV

SÍTĚ NA
PTÁKY

VESKRZE

NÁŠ
TEXTILNÍ
PODNIK

ZNAČKA
THULIA

ŠACHOVÁ
PROHRA

TAJENKA

POMŮCKA:
ELITEX;
NANI;

TUTOR;
UPRKA

NÁŠ
VÝROBCE

SIREK

LITERÁRNÍ
ÚVAHA

DOMÁCKY
OLIVER

ROKY

NÁŠ 
FOTBALOVÝ 

REPRE-
ZENTANT

SOUHLAS

VELRYBÍ
TUK

HUDEBNÍ
ZNĚLKA

BÝVALÉ
ITALSKÉ
PENÍZE

KVĚTEN

TÖPFEROVY
INICIÁLY

STOVKY

VČELÍ
PRODUKT

JAMAJSKÁ
HUDBA

SEVERSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

ROSTLINA 
MENTHA
(PEPRNÁ)

RUSKÝ
SOUHLAS

ZNAČKA
STRONCIA

SPORTOVNÍ
KLUB

MISTROVSTVÍ
SVĚTA

SPZ
NÁCHODA

NALÉVAT VÝZVA 
KE VSTUPU

KIOSEK

MASTNÉ
KRUHY NA
POLÉVCE

FOTBALOVÝ 
KLUB 

(AMSTER-
DAM)

KOLEBKA
HOKEJE

Procházky Prahou 1  (viz str. 32)

„Prosím neodtahovat, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU).“  

Ze správných odpovědí jsme vylosovali paní Danielu Petrtýlovou. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 
na ni čeká kniha Sedimenty Diagnózy Wellness, kterou napsal kolektiv autorů 
a vydalo nakladatelství Host. 

Blahopřejeme! 

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

Každý z nás může být umělcem. Někdo 
k tomu nenajde odvahu nikdy a někdo 
vezme tužku, štětec a začne malovat. Každý 
to může zkusit, a to bez ohledu na zdravotní 
stav. Každý může dostat šanci svoje dílo 
vystavit. Domov Sulická se snaží zviditelnit 
umění lidí s mentálním postižením, jejichž 
díla jsou často dechberoucí.

„Právě proto jsme vloni vyzkou-
šeli uspořádat malou pražskou 
soutěž pro osoby s mentálním 
postižením a nazvali jsme ji 
příznačně Každý může být uměl-
cem. Povedlo se a my se rozhodli 
uskutečnit celorepublikovou 
soutěž s výstavou a s možností 
prodeje obrazů v charitativní 

aukci,“ uvádí Lenka Kohoutová, ředitelka Domova Sulická.
Pro letošní ročník bylo téma jasně dané: Kde to mám rád, 

což se ukázalo jako téma trochu složité. Proto jsme byli lehce 
benevolentní a žádný obraz jsme nevyřadili. Pokud někdo poslal 
obraz s plameňákem, bereme to prostě tak, že se chodí rád dívat 
na plameňáky do zoo. 

Pozvánka na výstavu obrazů umělců 
s mentálním postižením 
– Každý může být umělcem

Letos se do soutěže přihlásili lidé z celé České republiky, 
máme celkem 105 přihlášených obrazů, z toho více než 80 jde 
do charitativní aukce. Celý výtěžek z prodeje obrazů půjde na 
podporu autorů. 

záštitu nad celou akcí převzalo Ministerstvo kultury, což je 
dalším důkazem, že akce má správný směr. Děkujeme také všem 
sponzorům, malým i velkým, kteří do toho jdou s námi a věří v to, 
že umělcem může být i člověk s mentálním postižením. Díky!

Výstava všech obrazů se koná 20. 9.–10. 10. 2022 v Museu 
Kampa – výstavní sál Konírna. Vstup volný.

Charitativní online aukce se uskuteční v 18:00 hodin na 
aukčním portálu livebid.cz. 

Více informací na www.domov-sulicka.cz. 

Text: Dita Štěpánová Foto: Archiv Domova Sulická

Soutěž je určena pro mladé violisty do 
třiceti let, kteří na konci září přijedou 
předvést své umění do Prahy. Konat se 
bude ve dnech 29. 9.–2. 10. v sále Pražské 
konzervatoře.

První kolo formou videonahrávky již proběhlo. Přihlásilo se 
sedmdesát violistů ze čtyřiadvaceti zemí světa. Odborná porota 
vybrala semifinalisty do druhého kola, v němž se představí 
čtrnáct violistů z deseti zemí (Čína, Švédsko, Nizozemí, Japon-
sko, Jižní Korea, Hongkong, USA, řecko, Kanada a Polsko).

V pátek 30. 9. od 9:30 do 19:00 se v sále Pražské konzerva-
toře uskuteční druhé kolo soutěže, kde se violisté představí za 
doprovodu klavíru. 

V sobotu 1. 10. od 18:00 se posluchači mohou těšit na 
laureátský koncert loňské držitelky druhé ceny, švédské violist-

ky Ami Louise Johnsson. Ten se bude konat v kostele svatého 
Vavřince v Hellichově 18. 

V neděli 2. 10. od 17:00 se opět v sále Pražské konzervatoře 
odehraje velké finále soutěže, kde vybraní finalisté vystoupí za 
doprovodu Karlovarského symfonického orchestru. Do finále 
soutěže se může zapojit i publikum – bude se hlasovat o cenu 
publika pro jednoho z finalistů. Odborná porota je pro letošní rok 
opět složena z mezinárodně uznávaných violistů a pedagogů, 
jakými jsou Lars Anders Tomter (Norsko), Tim Frederiksen (Dán-
sko), Kristina Fialová (Česká republika), Lech Antonio Uszynski 
(Švýcarsko/Polsko) a Jan Pěruška (Česká republika).

Vstup na všechny kola soutěže i koncert je zdarma. Pro-
síme zájemce o laureátský koncert 1. 10. o rezervaci míst 
na nedbalcompetition@gmail.com z důvodu menší ka-
pacity kostela svatého Vavřince. TěŠíME SE NA VáS! 
Soutěž se koná za podpory městské části Praha 1. 

Další informace najdete na www.violacompetition.com. 

Mezinárodní violová soutěž 
Oskara Nedbala 2022

INFOsERVIs PRAHA 1
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