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Terezie Radoměřská Slovo starostky
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lISToPAD 2022 

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty
Jindřišská 30, Nové Město, Praha 1

Kostelní slavnosti

úterý 20. prosince 2022 v 18:00

Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie
Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

J .  J .  R Y B A
ČE S K Á  M Š E  V Á N OČN Í

V s t u p n é  d o b r o v o l n é

Markéta Fassati -  soprán a dirigentka

Sonaglio - smíšený pěvecký sbor
Eva Pavelková - sbormistryně

Jiří Kopečný - varhany
Camera Chabra - členové komorního sboru

NOVé VEDENí MČ PRaha 1

FOTOsTRaNa

VýslEDky VOlEb

PROGRaM NOVé RaDy MČ PRaha 1

ROzhOVOR s JaNEM EisENREichEM 
O kRáTkODObéM ubyTOVáNí

sTRaTEGiE uDRžiTElNéhO ROzVOJE

MODERNí úlOha MěsTských TRžNic

NabíDka NEbyTOVých PROsTOR k PRONáJMu

žiVOTNí PROsTřEDí

O PRObléMEch sE sDílENýMi 
ElEkTROkOlOběžkaMi

sOciálNí POMOc

ŠkOlsTVí
VyhláŠENí DOTací V OblasTi kulTuRy Na ROk 2023

NaŠi žiVNOsTNíci

MísTNí PaRlaMENT

PřEDsTaVuJEME: kaTaRiiNa lillqVisT, 
FiNská aNiMáTORka

kulTuRa: sTuDiO yPsilON slaVí ŠEDEsáTiNy

OsObNOsT PRahy 1: zuzaNa MaRkOVá

hisTORiE PRahy 1: z POhNuTéhO žiVOTa 
PRažských DOMOVNic

Příběhy NaŠich sOusEDů: Jiří MaTOuŠ

POŠTOVNí MuzEuM: 
PRaha Na zahRaNiČNích POŠTOVNích zNáMkách

PROcházky PRahOu 1: 
zRcaDlOVé bluDiŠTě Na PETříNě

NOVé ČEské kNihy

kulTuRa: POzVáNka DO DiVaDla Na zábRaDlí

PROJEkTy PRO sENiORy

VíTáNí ObČáNků

křížOVka

PROSINEC 
2022

KULTURNÍ 
PROGRAM

tel: 222 749 350, education@jewishmuseum.cz jewishmuseum.cz

5. 12. PO / 18 h | Hrdinové s Davidovou hvězdou –  
příběhy židovských odbojářů | Přednáška Romana  
Štéra a Milana Kopeckého / Vstup volný. 

7. 12. ST / 18 h | Politické procesy a propaganda  
v Československu v letech 1948 až 1956  
Přednáška Martina Tichého / Vstup volný. 

8. 12. ČT / 18 h | Filmový cyklus Válka očima dětí:  
Hranice odvahy | Filmová historička Alice Aronová  
představí film režisérky Johanne Helgeland Hranice  
odvahy. / Vstup volný. 

11. 12. NE / 10 h | Nedělní dílna pro rodiče s dětmi:  
Lvíček Arje slaví Svátek světel  
Vstupné 70 Kč. / Prohlídka: Maiselova synagoga

13. 12. ÚT / 18 h | Tváří v tvář: Portréty ze sbírek  
pražského Židovského muzea 
Přednáška Michaely Sidenberg / Vstup volný. 

14. 12. ST / 18 h | Avonam: Kapitoly o sionismu  
a trauma viny | Rozhovor s rabínem Karolem  
Efraimem Sidonem / Vstup volný. 

15. 12. ČT / 19 h | Hana Fleková, Jan Krejča  
& Lenka Torgersen / Tramontana 
Koncert barokní hudby / Vstupné 230 Kč / 150 Kč. 

A

A

A

A

A

A

Auditorium OVK 
Maiselova 15 
3. patro

M

M

Maiselova  
synagoga 
Maiselova 10

D

D

Dílna OVK –  
dvůr 
Maiselova 15

Vážené dámy, milí pánové, milí sousedé,
dovolte mi, abych vás pozdravila a poděkovala vám, že z va-
šeho rozhodnutí mohu pracovat jako starostka naší městské 
části. Praha 1 je nejkrásnějším místem na světě a mým cílem 
pak je, aby byla krásná a přívětivá především pro nás, kteří zde 
bydlíme, vychováváme děti, máme tu své vzpomínky a přátele.

 Bohudík – nebo bohužel (zaleží na tom, z jaké strany se 
na to díváte) – je centrum metropole přitažlivé i pro mnoho lidí 
z blízkého i vzdáleného okolí. Ročně projdou po dlažebních kost-
kách našich ulic miliony lidí, statisíce se zde ubytují a užívají bo-
haté nabídky zdejších podnikatelů. Jakkoli nás tento zájem těší, 
my místní jsme spíš konfrontováni s negativními jevy, které jdou 
s tak intenzivním turismem ruku v ruce. Jde o hluk, nepořádek 
nebo pouliční kriminalitu. Zvláštní kapitolou je ubytování přes 
platformy typu Airbnb, jež výrazně přispívá k vylidňování centra.

 Dopady klimatické změny na kvalitu života v kamenném 
centru jsou také oblastí, jíž je třeba se věnovat, stejně jako 
dopadům energetické krize – následku ruské agrese na Ukra-
jině. Inflace a zdražování, zejména vysoké ceny energií, které 
přinesla, dopadají i na nás a naše sousedy.

 Toto zdaleka není plný výčet všeho, co naši městskou 
část trápí, co nás místní obtěžuje a komplikuje nám život 
a čemu se budeme intenzivně věnovat.

 Život v jednotlivých čtvrtích naší městské části má ale 
samozřejmě i své velmi krásné stránky. Jistě bez nadsázky 
a s velkou hrdostí můžeme říci, že Praha 1 je živou líhní občan- 
ských spolků, sdružení i neformálních skupin. organizují zde 
kulturní, sportovní i společenské akce a mají širokou škálu 
nabídek, takže každý, kdo chce přijít mezi lidi, si své najde. 
To je něco, čeho si cením nejvíce. Že jsme navzdory ruchu 
velkoměsta kolem nás, navzdory nepřeberným davům turistů 
zůstali obcí, jejíž obyvatelé se znají a setkávají. 

obec je pro mě nejen shluk domů, ulic, náměstí, parků, 
kostelů a mostů, ale především komunita lidí, kteří zde žijí. 
Proto bych vám na tomto místě ráda slíbila: budeme řešit, co 
nás všechny trápí, a budeme podporovat, co nás všechny těší 
a co nám pomáhá. Chci, aby naše Praha 1 byla vlídná, pro- 
fesionální, sociálně citlivá, zajímavá i zábavná. Nic víc, nic míň.

Vaše 
Terezie Radoměřská, starostka
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radní
ivana antalová 
(Piráti a občané z Prahy 1)

kompetence: 
sociální věci,
bezbariérovost

radní 
Michal Müller 
(ODs)

kompetence: 
zdravotnictví,
Nemocnice Na Františku, 
strategie využití nebytových prostor 
z pohledu zdravotnictví

nové výbory 
Zastupitelstva 
MČ Praha 1

Finanční výbor zMČ Praha 1: 

předseda Giancarlo lamberti (ToP 09)

Výbor pro participaci, participativní 
rozpočet, veřejný prostor  
a pro dotační programy 
zMČ Praha 1: 

Martin Motl (REZIDENTI 1)

starostka 
Terezie Radoměřská 
(TOP 09)

kompetence: 
legislativa, zahraniční vztahy,
vnější vztahy, krizové řízení,
bezpečnost – veřejný pořádek,
participace, veřejné zakázky, ubytování
mimo ubytovací zařízení

1. místostarosta 
David bodeček 
(Piráti a občané z Prahy 1)

kompetence: 
kultura, sport, školství, spolky, 
vnitřní chod úřadu

radní
karel Grabein Procházka 
(Naše Praha 1)

kompetence: 
cestovní ruch, obchod 
a služby, využití nebytových 
prostor z pohledu
obchodu a služeb,
územní rozvoj

radní
Vojtěch Ryvola 
(Naše Praha 1)

kompetence: 
doprava

Představujeme 
vám 
nové vedení 
Prahy 1 
Na svém ustavujícím zasedání 9. listopadu zvolili 
zastupitelé Prahy 1 nové vedení městské části. 

Aktivnější by v této otázce podle něj navíc 
mělo být hlavní město. „Praha má územní 
plán určující, kde budou byty, hotely anebo 
obchodní prostory. U nás ale v místech, kde 
jsou byty, dochází k vylidňování a z bytů 
nám vznikají v podstatě ubytovny. A tím, 
že lidé odcházejí z centra, končí i služby, 
jež jsou na ně navázané, takže občanům, 
kteří zůstávají, pak odcházejí například 
pekařství, galanterie a řeznictví, kteří nemají 
zákazníky. U nás na jedničce je to největ-
ší a systémový problém a naše městská 
část ho pociťuje úplně jinak než ostatní 
městské části,“ řekl Jan Eisenreich.

Rozhovor s ním naleznete na str. 10.

J. eisenreich: 
Pronájmy bytů turistům jsou 
na jedničce systémovým problémem
Podle známého právníka a člena Výboru proti 
vylidňování centra Prahy 1 Jana Eisenreicha by nový 
zákon zaměřený na krátkodobé ubytování v bytech měl 
přinést možnost omezit i zakázat tento druh podnikání.

místostarostka 
kateřina klasnová 
(REziDENTi 1)

kompetence: 
životní prostředí a zeleň,
hřiště, parky  a sportoviště,
veřejný prostor, 
úklid a čistota

místostarosta 
Tomáš heres 
(ODs)

kompetence: 
finance a majetek

Nová koalice se zavázala řešit dlouhodobé 
problémy Prahy 1, kterými jsou mj. ex-
trémní zatížení turismem, hluk, krátkodobé 
ubytování v bytech, nedostatek obchodů 
a služeb pro místní občany i otázky dopra-
vy a parkování, parků a zeleně. Zároveň 
připraví nové digitální nástroje pro větší 
transparentnost a efektivitu úřadu, zaměří 
se na rozvoj své Nemocnice Na Františku 
a bude také systematicky pracovat na 
posílení bezbariérovosti centra Prahy.

Koalici uzavřela uvedená uskupení 
již na konci října. V rozsáhlém programo-
vém prohlášení se shodla na konkrétním 
obsahovém zaměření i na způsobu řešení 
zásadních problémů, kterým Praha 1 čelí. 
Koaliční smlouva zároveň nabízí výrazné 
zastoupení i pro opozici – většinu v kon-
trolním výboru, a to včetně jeho uvolně-
ného předsedy, a uvolněného předsedu 
Výboru proti vylidňování centra a pro 
podporu komunitního života.

Zastupitelé první měst-
ské části rozhodli na svém 
ustavujícím zasedání také 
o ustavení výborů a zvolili 
jejich předsedy.

Předsedové prvních 
čtyř výborů budou 
pro výkon funkce 
dlouhodobě 
uvolněni. Předseda 
posledního výboru 
bude pro výkon 
výboru dlouhodobě 
neuvolněn.

kontrolní výbor zMČ Praha 1: 

Pavel Čižinský (Praha 1 Sobě)

Výbor proti vylidňování centra a pro pod-
poru komunitního života zMČ Praha 1: 

Bronislava Sitár Baboráková 
(My, co tady žijeme)

Výbor pro kultivaci a služby 
v památkové rezervaci zMČ Praha 1: 

Karel Ulm (Naše Praha 1)
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SSlunečný podzim 
v Praze 1 
Letošní říjen, ale i počátek listopadu lákaly k procházkám i k pořádání řady vydařených 
sousedských akcí. Podívejme se, jak vše svým objetivem zachytil náš fotograf Jaroslav 
Tatek.

lISToPAD 2022 FOTOsTRaNa

P

spolek občanů a přátel Malé strany 
a hradčan, Malostranské nám. 27, 
www.sopmsh.cz

knihkupectví a antikvariát, 
Spálená 110/53, 
tel. 720 498 270

kampus hybernská, 
Hybernská 998/4, 
www.kampushybernska.cz

Restaurace katr, 
Vězeňská 859, 
tel. 222 315 148

kolacherie, 
Celetná 589/27, 
tel. 603 827 439

Provaznictví, 
Vítězná 564/10, 
tel. 776 886 449

kutil újezd, 
Vítězná 564, 
tel. 257 310 477

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

second Market Prague, 
Národní 25, 
tel. 773 869 777

Podpořte naše živnostníky! 
Těší se na vás!

FOTOsTRaNa PRAHA 1

Foto: Jaroslav Tatek

Podzim v Čelakovského sadech

Procházka po Střeleckém ostrově Zahrada Květnice na Petříně

Turnaj v bowlingu v Celnici Nohejbalové klání o pohár Prahy 1

Křížová cesta na Petříně

Svátek seniorů

http://www.sopmsh.cz/
http://www.kampushybernska.cz/
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lISToPAD 2022  akTuálNěTéMa PRAHA 1

Výsledky voleb 
23. 9.–24. 9. 2020 
v naší městské části
Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám. 
Volební účast byla celkem 40,24 % voličů, což je o 6,11 % méně než v roce 2018.

Do zastupitelstva 
byli zvoleni 
tito kandidáti:
 PRaha 1 sObě   22,86 %
Pavel Čižinský
Petr Kučera 
Valerie Clare Talacková 
Filip lachmann
Jonáš Felkel
Pavel Marc 
Barbora Kosíková 

 ObČaNská  DEMOkRaTická  
sTRaNa  17,94 %
Eva Špačková 
Richard Bureš 
Tomáš Heres 
Michal Müller 
Josef ludvíček

 PiRáTi a ObČaNé z PRahy 1
  16,26%
David Bodeček 
Ivana Antalová
Martin Arden
Nikol Švecová

 My, cO TaDy žiJEME  13,15 %
Michal Caban 
Petr Hejma 
Petr Burgr 
Bronislava Sitár Baboráková 

 NaŠE PRaha 1  9,82 %
Karel Ulm
Karel Grabein Procházka
Vojtěch Ryvola 

 TOP 09  7,76 %
Terezie Radoměřská 
Tomáš Macháček (svůj mandát složil a na 
jeho místo postoupil Giancarlo lamberti.)

 REziDENTi 1  7,61 %
Kateřina Klasnová
Jakub Vaculín (svůj mandát složil  
a na jeho místo postoupil Martin Motl.) 

Finance a majetek

Kontrola výdajových položek roz-
počtu, úspora energií, transparentní 
nakládání s majetkem, dostupné by-
dlení pro občany Prahy 1, startovací 
byty pro mladé, zavedení portálu pro 
SVJ s komplexními informacemi. 

Obchod a služby

Analýza konkrétní potřebnosti obcho-
dů a služeb, jasná pravidla pro re-
staurační zahrádky vhodně doplňující 
veřejný prostor, podpora farmářských 
trhů, vytvoření koncepce využití Ha-
velské ulice společně s občany.

bezpečnost

Iniciace vzniku speciální složky měst-
ské policie pro řešení hluku, v pro-
blematice krátkodobého ubytování 
tlak na vymáhání stávajících zákonů 
i usilování o přijetí vhodné legislativy, 
zřízení obecního mediátora pro ře-
šení běžných sousedských sporů.

Doprava

Řešení krizových míst komunikací, 
podpora bezpečné cyklodopravy, 
navrácení původního smyslu re-
zidentním zónám, hledání rezerv 
v parkování, omezení parkování pro 
fiktivní adresy, omezení parkování 

dojíždějících, zlepšení kontroly par-
kování a vymáhání pokut, parkování 
pro návštěvy rezidentů a řemeslníky.

Transparentní radnice

Zveřejnění programů a zápisů rady 
a návrhů usnesení zastupitelstva, 
prostor opozici a spolkům v rad-
ničních novinách, poměr členů 
kontrolního výboru ve prospěch 
opozice, online sledování podaných 
žádostí a podnětů, příspěvkové 
organizace budou zveřejňovat 
smlouvy, vytvoření funkce radnič-
ního ombudsmana pro dohled nad 
komunikací radnice s občany.

smart cities

Pokračování v elektronizaci služeb pro 
občany, modernizace webu, integrace 
Portálu občana a Portálu Pražana.

sociální oblast 
a bezbariérovost

Revize sociálních služeb s ohledem 
na jejich kvalitu, zřízení obecního 
asistenta zahrnující službu „úřad do 
domu“, podpora senior taxi, podpora 
terénních služeb, svačiny a obědy pro 
děti z rodin postižených ekonomický-
mi dopady krizí, podpora podnikání 
sociálních podniků, důraz na bezbari-
érovost, komise pro bezbariérovost.

Programové prohlášení 
nové Rady MČ Praha 1

Školství

Důraz na spádovost v Praze 1 skutečně 
žijících obyvatel, nabídky výhodných 
programů pro děti z Prahy 1, modernizace 
školních hřišť a pokračování oprav škol.

kultura a spolky

Podpora kultury ve veřejném i on-line 
prostoru, diskuze k využití Staroměstské 
besedy, web kultura.praha1.cz  
s veškerými informacemi, podpora 
kulturního života pro děti a mládež, 
navýšení prostředků na kulturu a spolky.

životní prostředí, 
úklid a veřejný prostor

Vysazování stromů, podpora komunitního 
pěstitelství, granty na zeleň do dvorků, 
delší provozní doba dětských hřišť a jejich 
modernizace, zefektivnění komplexní-
ho úklidu, jasná pravidla pro filmování, 
redukce vizuálního smogu, systém 
odkládání koloběžek neohrožující chodce.

Participace

Zřízení výboru pro participaci, participa-
tivní rozpočet, prosazování participace 
s občany i soukromými investory. 

Celé programové prohlášení 
naleznete na www.praha1.cz.

Text: Tomáš Macháček

Strany nově vzniklé koalice, ze které vzešlo nové vedení radnice v čele se starostkou 
Radoměřskou, uveřejnilo programové prohlášení, kterým se koalice přihlásila k řešení 
dlouhodobých problémů Prahy 1, transparentnímu rozhodování radnice, pomoci 
znevýhodněným občanům, zlepšení dostupnosti obchodů a služeb, hledání úspor 
v rozpočtu a ochrany životního prostředí. Programové prohlášení má přes tři desítky 
stran, ze kterých je možné vyčíst mnoho konkrétních plánů. K čemu se koaliční strany 
přihlásily a co bude radnice v dalších čtyřech letech prosazovat? Níže přinášíme 
vybrané body z některých oblastí.
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ROzhOVOR  PRAHA 1

První (analytická) 
část Strategie 
je hotova
Během první fáze přípravy Strategie 
udržitelného rozvoje Prahy 1 do roku 
2035 proběhlo dvaadvacet setkání 
s veřejností, dvacet workshopů se 
stakeholdery (experty, zástupci pro-
fesních organizací, spolků atd.), 
hloubkové rozhovory s gesčními rad-
ními, opozičními zastupiteli i úředníky 
radnice. Dalším cenným zdrojem in-
formací byla i dosud provedená část 
výzkumu Praha 1 očima občanů. 

Všechna tato data, doplněná o in-
formace z veřejně dostupných zdrojů, in-
spiraci ze zahraničí a z odborné literatury, 
se stala podkladem pro sepsání shrnující 
analytické zprávy, která bude stručným 
popisem MČ Praha 1. Důležité je rovněž 
zdůraznit, že celý proces tvorby Strategie 
byl průběžně evaluován, tedy kontrolován. 
Nyní celý dokument připomínkují experti, 
úředníci a další.

cO MáME PřED sEbOu?
Přípravu druhé (návrhové)
části strategie, 
která zahrnuje:
●  tvorbu vize městské části,
● přípravu expertních analýz,
●  diskuze s politiky, odbornými 

komisemi a občany,
●  přípravu akčního plánu 

a jednotlivých projektů.

Výzkum Praha 1 
očima občanů
Součástí přípravy Strategie udržitelného 
rozvoje je i výzkumný projekt Praha 1 
očima občanů, který si klade za cíl 
zjistit, jaké skupiny obyvatel žijí v cen-
tru Prahy, jaká je jejich kvalita života 
i potřeby v dramaticky se měnící měst-
ské časti. Závěry pomohou městské 
části nastavit cíle v rámci připravované 
Strategie udržitelného rozvoje a lépe 
porozumět zkušenostem a životu ob-
čanů Prahy 1. Závěry mohou také 
pomoct pojmenovat důležité jevy, které 
významným způsobem ovlivňují kvalitu 
života v městském centru, a na podkla-
dě empirických dat doložit, jaké jsou 
hlavní problémy městské části v oblasti 
kvality života zde žijících obyvatel.

Kvantitativní 
výzkum
Výzkumný projekt sestává ze dvou 
souběžně probíhajících výzkumů. 
Jedním z nich je už ukončené kvanti-
tativní šetření, které má ambici podat 
statisticky reprezentativní pohled na 
život v městské části. V zásadě se 
jedná o Prahu 1 v číslech. Šetření se 
zaměřilo především na spokojenost 
občanů Prahy 1 s různými aspekty 
života, jako jsou doprava, život s turis-
mem, dostupnost služeb, bezpečnost 

a další. Tento výzkum připravoval 
sociolog Daniel Prokop s agenturou 
PAQ Research, zatímco sběr dat 
částečně zajišťovala agentura NMS.

Kvalitativní 
výzkum
Na opačném principu je postaveno 
kvalitativní šetření, které slouží k získání 
hlubšího porozumění podrobnostem 
spojeným s kvalitou života v městské 
části. Probíhá formou sběru hloubkových 
rozhovorů, které trvají od šedesáti do 
devadesáti minut, a realizuje ho Kristián 
Šrám. Kvalitativní výzkum stále probíhá. 
Respondenti se vybírají s ohledem na fázi 
životního cyklu a čtvrť, kde bydlí. Tímto 
postupem lze pochopit odlišnosti mezi 
jednotlivými lokalitami v Praze 1 a poro-
zumět vzájemným rozdílům. Rozhovory 
jsou důvěrné a anonymizované. V prů-
běhu analýzy se zaměřujeme na to, jak 
občané vnímají proměny města, jaké 
proměny očekávají do budoucna a s čím 
jsou, či nejsou spokojeni v místě bydliště.

Výsledky každého výzkumu budou 
publikovány formou závěrečné vý-
zkumné zprávy a zveřejněny na 
www.praha1ocimaobcanu.cz.

Více informací o strategii najdete na
www.planuj1.cz. 

Text: Petr Rachunek, koordinátor Strategie

Strategie 
udržitelného rozvoje
Praha 1 je v mnoha ohledech výjimečnou čtvrtí: geniem loci, architekturou, velkým 
množstvím úřadů a kulturních institucí, ale i overtourismem, nerovnoměrným osídle-
ním území či složitou dopravní obslužností. Je místem pro bydlení i návštěvy turistů, 
je užívána místními zaměstnanci, podnikateli, ale i motoristy, cyklisty, studenty či 
sociálně vyloučenými. Cílem Strategie udržitelného rozvoje Prahy 1 do roku 2035 
je, aby jednotliví uživatelé a zájmové skupiny mohli Prahu 1 využívat ve vzájemném 
souladu a k maximální spokojenosti. Zároveň je však důležité tento soulad zajistit 
v kontextu řady ekonomických, sociálních a environmentálních změn a trendů. 
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V uplynulých třech letech se veřejná 
debata o krátkodobém ubytování 
v bytech rozproudila více než dřív. 
stále ale zůstává otevřená disku-
ze o tom, jestli při řešení tohoto 
vážného problému využívat stávající 
zákonné normy, nebo jestli vypraco-
vat nový zákon… 
Tato diskuze absolutně nebyla uza-
vřena a ještě poměrně dlouhou dobu 
ani nebude. Možné řešení situace 
dnes spočívá ve dvou rovinách. Za 
prvé za pomoci současné legislativy, 
což reprezentuje názorový proud či 
přesvědčení, že v současné době už 
není legální poskytovat ubytovací 
služby v bytech. Stavební úřad pro-
hlásí, že váš byt slouží k podnikání, 
k poskytování ubytovacích služeb, ale 
není k tomu kolaudován. Takže si to 
zkolaudujte, nebo dostanete pokutu.

Zatím asi ve dvou případech 
byla u stavebního úřadu pro Prahu 1 
a magistrátního stavebního úřadu 
přijata usnesení, kterými byla ulože-
na pokuta. otázka je, nakolik je toto 
řešení dlouhodobě udržitelné. odvo-
lat se totiž lze k soudu, který se dnes 
řídí judikátem někdy z roku 2007, 
který říká, že poskytovat ubytovací 
služby v bytě je v podstatě totožné 
s bydlením. odráží tak v sobě fakt, 
že krátkodobé ubytování v bytech 
tehdy bylo v zásadě okrajovým 
problémem. Dnes už podle mě není 
úplně uplatnitelný, ale přesto se jím 
stavební úřady i soudy řídí. Aplikace 
současné legislativy je tedy cesta 
dlouhá a trnitá. 

Druhou možností je nová ná-
rodní legislativa – nový zákon. Jeden 
návrh připravuje magistrát, další 
ministerstvo pro místní rozvoj a ještě 
dalším byl třeba senátní návrh od 
senátora Hilšera, na kterém jsem se 

Vymahatelnost zákona 
o krátkodobém ubytování 
v bytech bude obtížná
O krátkodobém ubytování optikou legislativy jsme hovořili 
s právníkem Janem Eisenreichem.

podílel. Jednotlivé návrhy uplatňují 
trošku jiný přístup, ale myslím si, že 
v podstatě každý z nich je schopen 
situaci nějak vyřešit.

a povede to k tomu, že se tento způ-
sob podnikání zlegalizuje, nebo bude 
nějak výrazně omezeno?
Povede to k ujištění, že ho lze 
provozovat, ale pevně se stanoví, 
kdo to může dělat a na jak dlou-
ho; jestli skutečně jako podnikání, 
anebo bude možné pronajímat 

jenom svůj vlastní byt, ve kterém 
bydlím a zároveň pronajímám jednu 
místnost, případně celý byt v době, 
kdy jsem třeba na dovolené.

To by byl citelný zásah 
do současné praxe…
Uvedené návrhy zákona míří větši-
nou proti velkým poskytovatelům, 
protože tady funguje klasické Pare-
tovo pravidlo neboli pravidlo 80/20, 
kdy dvacet procent poskytovatelů 
provozuje osmdesát procent bytů. 
Tedy těch babiček, které si přivydě-
lávají k důchodu, je opravdu malinko 
a naprostá většina pronajímaných 
bytů je provozována podnikatelsky 
a někým, kdo bytů vlastní desítky.

co by se podle vás ještě 
mělo s novým zákonem změnit? 
Měla by se dát pravomoc obcím, 
na úrovni Prahy městským částem, 
aby si samy mohly rozhodnout, jaké 
podmínky pro krátkodobé pronájmy 
chtějí: jestli je úplně zakážou, jestli 
je povolí na šedesát dní v roce, nebo 
je omezí jiným způsobem. Tohle je 
totiž opravdu problém, který trápí 
Prahu 1, Český Krumlov, možná 
ještě Špindlerův Mlýn. Nikde jin-
de už to není systémový problém 
a u nás na jedničce je to nejhorší.

a co vymahatelnost zákona?
To bude obrovský problém. Bude 
nutné navýšit počet úředníků, 
protože to je úplně nová agenda, 
a na jedničce bude poměrně velká. 
Nemluvě o nezbytnosti zásadní-
ho navýšení počtu strážníků. 

Text: Petr Bidlo
Foto: Archiv Jana Eisenreicha

Jan Eisenreich

http://www.praha1ocimaobcanu.cz/
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Jsou významným 
městotvorným prvkem,  
který oživuje centra 
světových metropolí. 
Bývají také místem, kde 
se harmonicky střetávají 
rezidenti i turisté, a svým 
významem se přibližují 
vyhledávaným památkám. 
Hovoříme o městských 
tržnicích. 

Prakticky v každé evropské metropoli, ale 
i v menších městech, najdete tržnice. od-
lišují se vzhledem, velikostí, sortimentem 
i tradicí. V posledních letech bývají nejoblí-
benější ty, které kombinují klasický prodej 
surovin se street-foodem. Právě tento kon-

Moderní úloha 
městských tržnic

cept je z urbanistického hlediska asi nejza-
jímavější. Místní lidé sem chodí pro čerstvé 
potraviny a turisté zase ocení možnost vy-
chutnat si lokální speciality přímo na místě.

„Tržnice v evropských metropolích jsou 
významným městotvorným prvkem ze dvou 
důvodů. Tím prvním je samozřejmě ekono-
mický přínos a podpora místních obchodní-
ků. Nelze však přehlížet ani jejich spole-
čenský význam. Tržnice je jedno z hlavních 
míst, kde se lidé potkávají a jejich vzájemná 
interakce je daleko silnější než třeba v ob-
chodních centrech,“ řekl nám Dan Merta, 
ředitel Galerie Jaroslava Fragnera, odbor-
ník na architekturu a urbanismus.

zahraniční inspirace

V průběhu léta jsme se, stejně jako 
mnoho dalších návštěvníků, vydali na 
místa, kde tržnice v podobném režimu 
fungují již dlouhá léta. V našem případě 
to byly barcelonské „mercaty“: Mercat de 

la Boqueria a Mercat de Santa Caterina, 
které patří mezi světově nejznámější. 
Najdete tu nejčerstvější potraviny v po-
době masa, ryb, sýrů, ovoce či zeleniny, 
ale také bistra nabízející skvělé speciality. 
A katalánská metropole, jež klade důraz 
na polyfunkčnost svých čtvrtí, považuje 
tržnice za jedny ze základních staveb-
ních kamenů města i života místních 
komunit. „Snažíme se Barcelonu rozvíjet 
jako město krátkých vzdáleností tvořené 
polyfunkčními čtvrtěmi plnými zeleně, jež 
nabízejí všechny základní služby a funk-
ce. A k těm patří i tržnice, jejichž síť bude 
postupně dobudována tak, aby skutečně 
pokrývala celou Barcelonu,“ popsal nám 
Dani Alsina, člen týmu tvůrců urbanis-
tického plánu Barcelony do roku 2030.

Podobně jako v Katalánsku to fun-
guje i v kolébce gastronomie – ve Francii. 
Kromě Paříže naleznete tržnice i obyčejné 
pouliční trhy prakticky v každém městě. 
Tržnice zde ale přeci jen stále primárně plní 
svůj historický účel, kterým je především 
prodej surovin. Například ale na Marché 
des Capucins v Bordeaux si vychutnáte 
rovněž perfektní street-food, kterému jed-
noznačně vévodí vařené slávky v kotlíku.

A takto bychom mohli pokračovat. Kro-
mě zemí, jež oplývají širokou paletou surovin 
a provoz tržnic je „hračka“, zažívají rozmach 
tržnic třeba v severských zemích. Kodaňská 
Torvehallerne by se hned mohla stát inspira-
cí nejen pro Prahu. Je živoucím důkazem, že 
i se studeným podnebím, a tedy omezeným 
výběrem surovin, lze vytvořit jedinečné mís-
to. Na rozdíl od Francie zde skutečně převa-
žuje street-food, kdy se prodejci předbíhají 

v nápadech, jak chudší možnosti nahradit 
jedinečným zpracováním. A nutno přiznat, 
že se jim to skutečně daří.

Tržnice v Praze 1?

A co u nás – v centru české metropole? Už 
od devadesátých let devatenáctého století 

Pokračování na str. 15

Barcelonská tržnice má co nabídnout

Současný stav Staroměstské tržniceBarevná španělská inspirace

Takto by mohla vypadat Staroměstská tržnice

disponuje Praha a naše městská část 
unikátní Staroměstskou tržnicí vystavěnou 
podle návrhu architekta a městského inže-
nýra Jindřicha Fialky. Její nádheru poničila 
éra komunismu a porevoluční doba nebyla 
doteď schopna vrátit jí původní krásu 
i účel. Spravuje ji Magistrát hlavního měs-
ta Prahy a v minulém roce to už vypadalo 
na blížící se zahájení rekonstrukce. Kvůli 
narůstající ceně od ní ale bylo ustoupeno.

Projekt je ale připravený a zdá se, 
že závisí pouze na politické vůli nového 
pražského zastupitelstva. „My bychom tam 
do budoucna chtěli vybudovat tržnici, která 
na místě fungovala v minulosti. Nicméně 
tržnice by neměla být pouze prostorem 
pro nákup jídla, ale také jakýmsi kulturním 
a společenským místem, kam si půjdete 
nakoupit, dobře se najíst a zkrátka se 
pobavit,“ popsal svoji vizi radní pro správu 
majetku hlavního města Jan Chabr z končí-
cího vedení metropole, který by rád prosto-
ry poskytl soukromému provozovateli, jenž 
má s podobným konceptem zkušenosti. 

Revitalizace Staroměstské tržnice je 
nejistá nejen kvůli stoupajícím cenám, ale 
zřejmě i kvůli nezájmu politických stran. 
Ve svých programech ji totiž zmiňovala 
jen malá část kandidujících subjektů. 

Na to, jaký potenciál a budoucnost 
má Staroměstská radnice, která je sou-
časně jednou z pražských pasáží, jsme 
se zeptali také architekta Marka Tichého 
z TaK Architects.
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Mostecká  5
Malá strana - Praha 1

Uvažujete o podnikání v Praze 1 nebo chcete další provozovnu? 
Radnice nyní nabízí následující nebytové prostory. Více informací o těchto 
ale i dalších nabídkách najdete na portálu reality.praha1.cz. 
V případě zájmu můžete telefonovat na číslo 221 097 548 (Jarmila Miličková).

nebytové prostory 
k pronájmu

skořepka 9
staré Město - Praha 1

Železná  20
staré Město - Praha 1

perlová  8
staré Město - Praha 1

perlová  8
staré Město - Praha 1

Bened iktská  6
staré Město - Praha 1

revolučn í  5
staré Město - Praha 1

Mikulandská  3
nové Město - Praha 1

navrát i lova 16
nové Město - Praha 1

kl iMentská  12
nové Město - Praha 1

Bened iktská  9
staré Město - Praha 1

Bened iktská  9
staré Město - Praha 1

Moderní úloha městských tržnic
Dokončení ze str. 13

„Součástí úvah o dalším vývoji by mělo 
být i to, jestli se má jednat o místo určené 
prioritně pro obyvatele Prahy 1, nebo 
o prostor pro všechny Pražany a návštěv-
níky Prahy. Lokalita i budova jsou atrak-
tivní z různých úhlů pohledu, a proto je 
důležité nejprve zodpovědně posoudit 
možné programy, jejich udržitelnost a vý-
znam pro městskou část i Prahu. Tomu 
pak přizpůsobit zadání pro architekty 
a spolu s rekonstrukcí, případně konverzí, 
pracovat na dramaturgii provozu. Žádná 
veřejná budova nežije bez trvalé péče, 
což bude platit i pro Staroměstskou tržni-
ci,“ uvedl architekt Marek Tichý.  

havelské tržiště

Dosud nevyužitou příležitostí je 
i Havelské tržiště, jehož podoba 
a sortiment ani zdaleka nedosahují 

parametrů zahraničních příkladů. 
Prodej zeleniny, ovoce a dalších 
potravin zde spíše jen doplňuje hlavní 
sortiment suvenýrů. Street-food zde 
vůbec neexistuje. „Havelské tržiště 
v tomto režimu funguje prakticky od 
revoluce. Obchodníci jsou zde bohu-
žel často nuceni nahrazovat čerstvé 
potraviny prodejem suvenýrů, který 
je pro ně ziskovější,“ vysvětlil radní 
Prahy 1 Karel Grabein Procházka, který 
má na starost podporu podnikání.

Výhledově by se situace s Havel-
ským tržištěm mohla změnit. Praha 1 
totiž letos tuto lokalitu získala od 
hlavního města do své správy výmě-
nou za Vrchlického sady. Významným 
impulsem by podle radního Prahy 1 
mohla být plánovaná kompletní 
přeměna Havelské ulice, včetně třeba 
jejího předláždění, která by jí dala – při 
zachování tržiště – novou podobu. 

K tomu je navíc třeba připočíst zamýš-
lenou rekonstrukci domu v Havelské 5 
a záměr vybudovat v něm Staroměst-
skou besedu. „Revitalizace ulice by 
se rozšířila i na Havelské tržiště, jež 
by tak svou podobou zapadalo do 
jednadvacátého století. Tím, že území 
přešlo do správy Prahy 1, by se zase 
mohl zjednodušit proces pronájmu 
stánků, a tím i změnit sortiment, který 
se zde prodává,“ doplnil Karel Grabein 
Procházka.

V případě Havelského tržiště 
i Staroměstské tržnice bude záležet 
hlavně na politické vůli. Urbanisté 
i další odborníci se ale shodují, že 
by uvedené změny centru jen a jen 
prospěly. 

Text: (red)
Foto: Archiv IPR, 
Archiv MHMP a Prahy 1

http://www.reality.praha1.cz/
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nejen čisté chodníky, 
parky a hřiště

Úklid a čistotu ve svěřených parcích, 
na hřištích a v zeleni zajišťuje oddělení 
životního prostředí ÚMČ Praha 1. Patří 
sem každodenní úklid cest a travna-
tých ploch a vše, co souvisí s úklidem 
psích exkrementů z ulic – výsyp košů 
a doplnění sáčků. Samozřejmostí jsou 
zahradnické práce – sečení trávy, 
řez keřů, péče o květinové záhony.

od 1. 4. do 31. 10. můžete v ulicích 
vidět kropicí vůz, který dezinfikuje 
znečištěná místa a podle potřeby čistí 
také mobiliář (lavičky, koše). 

Z finančních prostředků odboru 
péče o veřejný prostor se hradí i pohoto-
vostní úklid. 

Poškozený nebo vysypaný odpadkový 
koš, vyvrácený antiparkovací sloupek, 
chybějící poklop od kanálu nebo třeba po-
padané větve stromů jsou časté problémy, 
které můžete vidět i ve vaší ulici. A právě 
díky pohotovostnímu úklidu Prahy 1 je 
možné je vyřešit během několika hodin.

ulicE listopad prosinec

Hellichova ul. 9. 12. pátek

Cihelná 25. 11. pátek

Horní Malostranské náměstí 16. 12. pátek

Pohořelec horní parkoviště 6. 12. úterý

ostrovní ulice u ZŠ naproti č. 12 25. 11. pátek

Jeruzalémská za kostelem Sv. Jindřicha 2. 12. pátek

Štěpánská x Řeznická 13. 12. úterý

U Dobřenských před křiž. s Betlémskou 9. 12. pátek

Masná x Malá Štupartská 2. 12. pátek

Dlouhá u č. 46 29. 11. úterý

Barvířská (křižovatka Petrské nám. x lodecká) 6. 12. úterý

Organizace svozu objemného odpadu od obyvatel na území MČ Praha 1

Víte, kdo se stará o úklid 
v naší městské části 
a kam se obrátit v případě, 
že narazíte na nepořádek?

na mobil přímo pracovníkovi MČ Praha 1, 
který konkrétní záležitost řeší osobně.

stížnosti na čistotu komunikací, 
závady ve schůdnosti chodníků a úklid 
psích exkrementů na komunikacích 
vyřizuje lucie brychová (tel. 221 097 
476, lucie.brychova@praha1.cz) nebo 
Maryla Rejhonová (tel. 221 097 411, 
maryla.rejhonova@praha1.cz). 

 
Text: (red)
Foto: Archiv MČ Praha 1

linka pohotovostního úklidu je 
k dispozici denně od 6:30 do 17:00 hodin 
na telefonním čísle 601 101 001. Na ni je 
možné zavolat a hlásit všechny události 
týkající se čistoty ulic nebo poškození 
uličního mobiliáře. Stačí jen vytočit číslo, 
nahlásit adresu a událost popsat. Do 
hodiny se na místo dostaví pohotovostní 
úklidová četa, která nedostatky v čistotě 
ulic ihned odstraní a v případě poškození 
uličního mobiliáře začne s jeho nápravou. 
Služba je velmi efektivní, protože voláte 

V současné době provozují v Praze elektrické koloběžky dvě 
velké mezinárodní společnosti – firmy lime (Uber) a Bolt. 
V drtivé většině případů provozovatelé dovolí uživatelům odložit 
elektrické vozítko kdekoli. Často je tak vídáme poházené na 
chodnících či v zónách placeného stání pro ostatní vozidla. 

„Koloběžka je dopravní prostředek obdobně jako auto nebo 
jízdní kolo, a parkovat může pouze tam, kde to zákon umožňuje, 
tedy na vozovce (při respektování pravidel a omezení) nebo na 
místech k tomu určených, za která lze považovat i stojany pro 
kola nebo jiná vyhrazená místa a označený prostor na chodní-
ku,“ vysvětlil Vít Hofman, tiskový mluvčí  Magistrátu hl.m. Prahy. 
Podle jeho slov není rozdíl, zda je koloběžka v osobním vlastnic-
tví, nebo sdílená. Správné parkování je ze zákona odpovědností 
řidičů – uživatelů. 

Vážným problémem je kromě pohazování koloběžek i bez-
ohlednost jízdy po chodnících. „Všichni provozovatelé sdílených 
koloběžek jsou informováni o potřebách osob slabozrakých a ne-
vidomých, ale ne vždy to respektují. Navíc nemají pod kontrolou 
odkládání koloběžek svými uživateli, což je to, co vytváří nejvíce 
problémů. I z tohoto důvodu nejsou sdílené koloběžky na území 
hl. m. Prahy podporovány,“ dodal Vít Hofman. Provozovatelům 
se prostě nedaří zajistit své přísliby na bezproblémové fungování 
jejich služby a lze se jen dohadovat, zda proto, že nemají vůli své 
přísliby prosazovat, nebo proto, že to opravdu nedokážou. 

Pravidla 
sdílených koloběžek 
stále pokulhávají 
Nejen Praha se potýká s problémy, které doprovázejí boom jízdy 
na elektrokoloběžkách. Jejich „řidiči“ a provozovatelé totiž často 
nerespektují pravidla parkování, a tak k denní rutině Pražanů patří 
zakopávání o koloběžky poházené na chodníku...

Podle Deník.cz přichází provozovatel Bolt s tím, že aplika-
ce už nenechá uživatele zaparkovat, pokud neparkuje koloběž-
ku na pevně daném parkovacím stání. V případě, že by kolo-
běžku pohodil mimo,  jízda se mu neukončí a bude dál platit. 
Provozovatel připravuje i tzv. opilecký test.

obyvatelé se často s problémem pohozených koloběžek 
na chodníku obrací na městskou policii. Jejich úklid ale není 
úkolem strážníků. „Ještě před spuštěním samotného projektu 
městská policie na většinu problémů v souvislosti s odstavo-
váním koloběžek upozorňovala. Doporučovali jsme, aby byla 
jasně stanovena místa na parkování, včetně pravidel a správce 
těchto míst. Bohužel většina problémů, na které jsme upozor-
ňovali, nastala,“ konstatovala Irena Seifertová, tisková mluvčí 
Městské policie hl. m. Prahy. Dodala ale, že v případě, že by 
odhozená koloběžka tvořila překážku pro chodce, nemohli by 
projet lidé na vozíčku nebo maminky s kočárky či by byla zne-
možněna chůze pro nevidomé, strážníci by ji odstavili tak, aby 
byla zajištěna bezpečnost chodců.

Tomuto tématu se budeme věnovat i v dalších vydá- 
ních. Vaše názory na tuto problematiku uvítáme na e-mailu:  
redakce@praha1.cz. 

Text: (red) Foto: Jaroslav Tatek

lISToPAD 2022  DOPRaVa 

Pravidla jízdy na elektrokoloběžkách 
v zahraničí

V Miláně jsou koloběžky úplně zakázány, v dalších 
italských městech je jejich provoz výrazně regulován. Je 
stanoven rychlostní limit do 20 km/h (v případě chod-
níků a pěších zón do 6 km/h). Koloběžku může řídit jen 
uživatel starší 18 let s výjimkou řidičského oprávnění AM, 
které lze získat již ve 14 letech. Podobná pravidla nasta-
vilo i Německo či Rakousko, kde je dokonce vyslovený 
zákaz koloběžek v pěších zónách a na chodnících. Tako-
vé nařízení platí sice i u nás, ale je velice složitě vymaha-
telné, pokud pravidla pěších zón nedodržují ani cyklisté.

Linka pohotovostního úklidu Prahy 1 je vám k dispozici každý den.

mailto:lucie.brychova@praha1.cz
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Do konce letošního roku se můžete 
v budově ZŠ Brána jazyků na Uhelném 
trhu potěšit výstavou prací Barbory 
Křivské, bývalé žákyně a současné paní 
učitelky výtvarné výchovy této školy. 

Výstava vznikla v rámci tradičního, 
letos jubilejního cyklu Škola a umění. Již 

třicet let vystavuje Brána jazyků díla reno-
movaných umělců a výtvarníků, kteří učí 
děti vnímat umění a žít s ním. Vystavovali 
už zde Kurt Gebauer, Jindra Viková, Pavel 
Baňka, Hanuš lamr, Petra Gupta Valento-
vá a mnozí další. 
Text: (red)

Škola a umění – skvělé spojení!

Rada MČ Praha 1 vyhlašuje dotační program s názvem Jednička pro rok 2023 
A. Sociální oblast a B. Protidrogová prevence. 

Příjem žádostí probíhá v termínu 14. 11.–30. 11. 2022.
Podpořeny mohou být služby sociální prevence, služby sociální péče 
i návazné fakultativní služby a služby v oblasti protidrogové prevence. 

bližší informace naleznete na www.praha1.cz v sekci 
městská část – dotace a granty. 

Vyhlášení dotačního programu
Jednička pro rok 2023

Rekonstrukce ZŠ 
Vojtěšská dokončena
Překrásná secesní stavba z roku 1906, zapsaná na Ústřed-
ním seznamu kulturních památek, dostala nový kabát.

Citlivá rekonstrukce prakticky celého 
vnějšího pláště budovy proběhla bez 
větších komplikací za přísného dohledu 
zástupců památkové péče. Zaměst-
nanci a žáci školy se tak již nyní těší 
z nového zevnějšku školy. Základní 
škola Brána jazyků působí v Praze 1 ve 
dvou budovách. Jedna se nachází na 
Uhelném trhu a druhá právě ve Voj-
těšské ulici. opravy začaly v polovině 
minulého roku. Škola získala novou 
střechu, včetně veškerého oplechování 
a krovů, opravena byla okna a dveře 
a budova má rovněž novou fasádu, 
což byla nepochybně nejnáročnější 
část celého procesu. Secesní stavba R

Růst cen v posledních 
měsících může některé 
občany zasáhnout výrazněji. 
Na Odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví ÚMČ  
Praha 1 jsme se zeptali 
na možnost požádat 
o příspěvek.

občané, kterým se v posledních měsí-
cích zvýšily pravidelné náklady spojené 
s bydlením, ať už za energie, nájem nebo 
zálohy za služby, mohou požádat o pří-
spěvek na bydlení. Jedná se o základní 
dávku na bydlení, o kterou může požádat 
každý, kdo má nájemní nebo podná-
jemní smlouvu nebo je vlastníkem bytu. 
Nárok na dávku vzniká v okamžiku, kdy 

celkové náklady převyšují 35 % (v Pra-
ze) příjmů domácnosti. Dávku vyřizuje 
Úřad práce ČR, státní sociální podpora.

Občané Prahy 1 mohou žádat na 
kontaktním pracovišti, které najdou v uli-
ci Šafaříkova 14, Praha 2. Zda by konkrét-
ní domácnosti vznikl nárok na příspěvek 
a v jaké výši, lze orientačně zjistit pomocí 
online kalkulaček, které jsou dostupné 
na internetu, například na webových 
stránkách MPsV – www.mpsv.cz, případ-
ně je možné oslovit sociální pracovníky 
Odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
úMČ Praha 1. Starším či handicapo-
vaným občanům mohou pracovníci pomo-
ci také s vyplněním potřebných formulářů 
a celkovou kompletací žádosti.

Kontakty na pracovníky odboru 
naleznete na www.praha1.cz – odbo-
ry a oddělení, odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví. 

Text: (red)  Foto: Jaroslav Tatek

Máte nárok 
na příspěvek na bydlení?

ZOdráží se aktuální růst životních
nákladů na počtu lidí bez domova?
Zatím jsme se nesetkali s případem, 
který by měl přímou souvislost mezi 
vznikem bezdomovectví a současným 
růstem životních nákladů. Nicmé-
ně část našich klientů se obává, že 
vlivem současné energetické krize, 
omezí stát financování pomoci, která 
je určena pro ně. Za příčinu problé-
mů často mají především ukrajinské 
uprchlíky. S tímto nebezpečným 
předsudkem se snažíme pracovat.

co může Praha 1 nabídnout lidem, 
kteří se na ulici ocitnou?
Mohu se vyjádřit pouze za naše oddělení, 
které nabízí občanům ohroženým soci-
álním vyloučením (v důsledku současné 
ekonomické situace) odborné sociální 
poradenství. Konkrétně se jedná o oblast 
dávkového systému a prevence před za-
dlužením, případně pomoc s oddlužením.

kontakt: oddělení sociální prevence  
(detašované pracoviště ÚMČ Praha 1), 
Karoliny Světlé 7, Praha 1 

Text: (red) Foto: Archiv Pavla Pěnkavy

Zeptali jsme se
Zajímalo nás, zda se současná ekonomická situace 
promítá do problematiky bezdomovectví v Praze 1. 
Na otázky nám odpověděl Pavel Pěnkava, vedoucí 
Oddělení sociální prevence ÚMČ Praha 1.

Dotace 
v oblasti 
kultury 
na rok 2023
i letos vyhlásila Rada MČ Praha 1 
tři dotační programy v oblasti  
kultury na rok 2023.

Další informace a zásady pro  
poskytnutí dotace najdete na  
www.praha1.cz – kultura – Dotace 

Dotace v oblasti kultury pro rok 
2023 a Dotace na rozvoj občanské 
společnosti a spolkové činnosti pro 
rok 2023 se podávají prostřednictvím 
on-line databáze Grantys, která  
je zpřístupněna od 1. 11. do  
25. 11. 2022 23:59 hod. 

Dotace na ochranu kulturního 
dědictví pro rok 2023 se podávají 
opět v papírové podobě, a to nejpoz-
ději do 6. 1. 2023.

V případě nejasností s dotace-
mi se prosím obracejte na vedoucí 
odboru kultury, sportu a zahraničních 
vztahů paní lindu Klečkovou –  
linda.kleckova@praha1.cz.

OblasT 
DOTacE

TERMíN 
PODáNí 

žáDOsTi

MaXiMálNí 
MOžNá 

POžaDO-
VaNá 

ČásTka

Kultura
1. 11. 

– 25. 11. 
2022

100 000 Kč

Spolková 
činnost

1. 11. 
– 25. 11. 

2022
70 000 Kč

ochrana 
kulturního 
dědictví

1. 11. 
2022 
– 6. 1. 
2023

100 000 Kč

Důrazně upozorňujeme na bod 
odstavce IV. Hlavní zásady udělení 
dotace platných Zásad dotačního 
programu, které se týkají povinnos-
ti vést účetní závěrky ve Sbírce 
listin. 

Žadateli, který tuto zákonnou 
povinnost neplní, bude zamítnuta 
žádost o dotaci z formálních důvodů.

Pavel Pěnkava

Rada MČ Praha 1 vyhlašuje dotační pro-
gram i pro oblast volného času dětí. Je  
na něj vyčleněna částka 1 500 000 Kč 
a maximální výše dotace na jeden pro-
jekt je 50 000 Kč. lhůta pro podávání 
žádostí je od 1. 1.  2023–31. 1. 2023.

kontaktní osoba:
bc. barbora Filkornová,
tel. 221 097 182. Více informací
na úřední desce úMČ Praha 1
a na webu www.praha1.cz (Městská část, 
Rozpočty a dotace, Dotace a granty). 

s výraznou historickou hodnotou si 
vyžadovala ten nejcitlivější přístup 
restaurátorů a dalších pracovníků. Díky 
všem opravám a vylepšením je škola 
doslova ozdobou celé Vojtěšské čtvrti. 
Text: (red)

Dotace na využití volného 
času dětí a mládeže 

http://www.praha1.cz/
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zveme vás na

Zimní Rolničkování 2022
aneb chystáme se na Vánoce

KDy:  v pátek 2. prosince od 15.00 do 17.00 hodin 
v sobotu 3. prosince od 9.30 do 11.30 
a od 14.00 do 16.00 hodin

KDE:  ve Studiu Rolnička, 
Senovážné náměstí 978/23, Praha 1

Těšit se můžete mj. na zpívání koled, 
hraní na fanfrnochy, předení na vřetánku, 
vyrábění ozdob a přáníček. 
Rolničkování je připraveno pro mladší školní děti 
a jejich rodiče nebo prarodiče.

Těšíme se na Vás!

V

J
H
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Hledáte jedinečné doplňky 
nejen do svého bytu? 
Prodejna Raíz v Petrské 29 
nabízí designové prvky 
od umělců až z dalekého 
Mexika. Ostatně samotný 
obchod provozují dvě 
sympatické dámy 
pocházející právě z této 
středoamerické země.

Slovo Raíz v českém překladu zname-
ná Kořen. Majitelé tím odkazují na to, 
že nezapomínají na své kořeny, i když 
žijí tisíce kilometrů daleko od svého 
rodiště. Výjimečnost tohoto obchodu 
spočívá v tom, že každý další kousek 
zboží je o trochu jiný než ten předcho-

Jestli nevíte, kde se 
nechat hýčkat masáží 
nebo si dopřát kosmetické 
a kadeřnické služby, máme 
pro vás jeden tip a pozvánku 
do studia v Ostrovní ulici.

Najdete zde totiž sehraný tým pod 
vedením zkušené majitelky salónu 
olgy Mottlové. „Pracují u nás dvě ka-
deřnice, kadeřník, kosmetička a zku-
šený tatér. Doplňujeme se, máme 
rádi své zákazníky a staráme se o ně 
jako o vlastní,“ usmívá se paní olga.

V útulném prostoru, do kterého 
vejdete z krásného a upraveného dvorku 
Nového Města, můžete požádat o ka-
deřnické služby paní Helenku Křížkovou 
nebo Honzu Balouna. oba jsou zkušení 
kadeřníci a s vlasy vám zaručeně poradí. 

Na podzim a zimu doporučují volit zemité 
tóny, které nám nabízí naše příroda, 
a také dobrý střih a úpravu. Vlasy se pak 
doma dobře udržují. Vzhledem k obdo-
bí radí, aby si zákaznice nezapomněly 
koupit kvalitní lak, který účes ztužuje 
a chrání.

Doménou Michaely Kamínkové 
je kosmetika. Poradí a vyřeší vaše pro-

blémy s citlivou i problematickou pletí. 
Zná všechny její druhy a umí je rozzářit. 
Doporučujeme.

Tetování má v rukou tatér luboš 
Mottl. Je zkušený a těší se, že vám na těle 
rozšíří portfolio obrázků nebo symbolů, 
které si vyberete. luboš má především 
umělecký talent, což potvrzuje mnoho 
spokojených zákaznic a zákazníků.

Sama paní olga, šéfka této sourodé 
milé a veselé party, vám nabízí masáže – 
lymfatické, baňkové nebo sportovní. Navíc 
dokáže zkrášlit ženy permanentním, velmi 
citlivým a přirozeným make-upem. Dětem 
i dospělým všeho věku také umí nastřelit 
náušnice. 

Podívejte se na www.studiovostrovni.cz 
a zvažte návštěvu. Studio v ostrovní má 
své stále zákazníky, ale těší se i na ty nové. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Pavel Dvořák

Originální ruční výrobky 
nejen z Mexika

zí. Důvod? Vše je ručně vyrobeno těmi 
nejšikovnějšími umělci z Mexika. Žádná 
unifikovaná výrobní linka. Ačkoli zde 
představují výrobce převážně z Mexika, 
najdete tu i designové kousky třeba od 
nás. „Nejsme čistě mexický obchod. Jsme 
místo, kde lpíme na kvalitě zpracování 

a unikátnosti, a i zde v Čechách nalez-
nete naprosto skvělé umělce, kteří náš 
sortiment dobře doplňují,“ říkají majitelky.

A o jaký sortiment se vlastně jedná? 
Pestrý výběr umělců naznačuje i pestrost 
samotné nabídky. A tak tomu skutečně je! 
Koupíte si zde třeba jen krásnou svíčku 
jako dekorativní prvek, ale najdete tu tře-
ba i obří vázy nejrůznějších tvarů, nádobí 
z unikátních materiálů, textilní výrobky 
a tkaniny pro jakékoli využití, malinké ko-
žené kabelky a pouzdra na mobil, grafiku 
i malbu. Důležité je zmínit kvalitu, která 
vychází někdy i ze stovek let starých vý-
robních technik. A v tom je Raíz naprosto 
jedinečný.

Přijďte se na tyto kousky podívat 
do Petrské ulice. ochotně se zde o vás 
postarají při výběru zboží, ale zavítat 
sem můžete i na řadu připravovaných 
workshopů. 

Text: Jan Petříš
Foto: Pavel Dvořák

V Ostrovní se postarají 
o váš vzhled i tělo

Vánoce 
se blíží

Nejkrásnější svátky roku jsou za dveř-
mi. Je s nimi je spojeno mimo jiné také 
vánoční cukroví a jeho neodolatelná 
vůně a chuť. V naší městské části máme 
mnoho kvalitních pekáren, které nabí-
zejí široký sortiment cukroví a vánoční-
ho pečiva. objednávky přijímají podle 
přání zákazníka. Jako každý rok je nutné 
vše zajistit s předstihem. Tak neváhej-
te, přichází ten správný čas, aby se na 
nás mohli pekaři dobře připravit. 

Text a foto: Dáša Koníčková

Pure Clean: Skvělá čistírna oděvů
služba laundromat, kde si zákazníci, kteří 
nemají příliš času na praní, mohou nechat 
své běžné prádlo vyprat a vysušit a za 
pár hodin si ho odnesou domů. Takovou 
službu mohou využít především lidé, kteří 
například kvůli práci hodně cestují nebo 
jsou v Praze jen nakrátko a nechce se jim 
využívat drahých hotelových prádelen.

V Pure Clean si opravdu poradí se 
vším. „Jen koberce zatím neděláme,“ 
dodává s úsměvem majitelka. My jsme 
moc rádi, že se podniku daří v Praze 1 již 
dlouhá léta. A věříme, že tu s námi ještě 
dlouho bude! Kontakt: Karoliny Světlé 11, 
tel.: 721 030 446,
e-mail: pureclean@seznam.cz  

Text: Jan Petříš
Foto: Pavel Dvořák

Vítejte v čistírně Pure Clean, kde se 
perfektně postarají o každý druh textilie. 
Stovky, možná i tisíce spokojených zá-
kazníků využívají jejich služby již od roku 
1994. Ať už potřebujete vyčistit kabát, 
šaty nebo třeba ložní prádlo, zde jsou 
připraveni skutečně na vše. Vše zároveň 
stihnou velice rychle a většinou si své 
vyčištěné kousky odnášíte již druhý den. 

Pokud však někdy hodně spěcháte, 
můžete se domluvit na tom, že si vyčiš-
těné oděvy a další prádlo odnesete ještě 
tentýž den. „Záleží na tom, jak moc je čiš-
tění náročné. V případě například svateb-
ních šatů si v rámci maximální pečlivosti 
naopak dáváme delší lhůtu, aby při tak 
složité práci nedošlo k poškození oděvu,“ 
říká majitelka Marcela Štíbrová. Mimo 
jiné tady funguje také velice populární Majitelky obchodu Raíz Lavinia Elizondo 

a Deira Baldovinos

Majitelka salónu v Ostrovní Olga Mottlová

Majitelka čistírny Marcela Štíbrová před 
svou provozovnou 

Jizerské pekárny přejí dobrou chuť! 

http://www.studiovostrovni.cz/
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klub PRaha 1 sObě a zelení

Milí sousedé, vážení občané Prahy 1,
píšeme vám poprvé po komunálních vol-
bách. PRAHA 1 SoBĚ (spolu se Zelenými) 
opět vyhrála a my moc děkujeme za důvěru. 
A zavazujeme se, že mandát od vás využije-
me k opravdové pozitivní změně v Praze 1.

Také je však pravdou, že pro vás zatím 
pracujeme zase z opozice. Nezískali jsme 
totiž nadpoloviční většinu. A ti, o nichž jsme 
doufali, že také chtějí změnu (Piráti, ToP09 
a REZIDENTI 1) bohužel svorně zamířili 
do koalice s oDS a s ANo (byť u Pirátů 
věc není ještě rozhodnuta). Jejich krok nás 
mrzí, ale musíme to respektovat. V tuto 
chvíli gratulujeme novému vedení radnice 
v čele s historicky první starostkou Terezií 
Radoměřskou ke zvolení a ujímáme se role 
opozice s vervou, kterou u nás již znáte.

Současně ale i přemýšlíme, jak s Pra-
hou 1 dál. Je zvláštní, aby někdo opakovaně 
vyhrával volby, ale pak se proti němu ostatní 
politici spojili a poslali ho do opozice. Pokud 
má PRAHA 1 SoBĚ opakovaně největší 
úspěch u voličů, ale následně největší 
„neúspěch“ u ostatních politiků, měli by se 
všichni zamyslet.

A tak jsme navrhli změnu paradigmatu: 
dejme občanům přístup ke všem doku-
mentům, zrušme anonymní hlasování na 
radě a zaveďme kontrolu zastupitelstva nad 
mediální komunikací. Věcně se asi často 
neshodneme, ale pokud se o všem podstat-
ném bude hlasovat veřejně na zastupitel-
stvu, občané budou mít všechny informace 
a každý zastupitel si pak zodpoví před voliči 
či před policií, jak hlasoval, bude to zásadní 
pokrok.

Toto ztransparentnění Prahy 1 jsme 
vtělili do memoranda z 25. října 2022, které 
podepsali i Piráti a uskupení My, co tady 
žijeme. To je většina zvolených zastupitelů! 
Věříme, že se podaří obsah tohoto memo-
randa uvést do praxe. Pak bude snad méně 
podstatné, kdo je koalice a kdo opozice. Pro-
tože větší vliv budou mít samotní občané.

Pavel Čižinský, 
PRAHA 1 SoBĚ

ODs

Vážení spoluobčané, poprvé od voleb 
máme možnost se i touto cestou na 
vás obrátit a poděkovat vám. Děkujeme 
opravdu všem, kteří nás podpořili, dali 
nám svou důvěru a svůj hlas. oDS Praha 
1 si udržela významnou podporu voličů 
a je s pěti mandáty druhou největší 
stranou v zastupitelstvu. Déle než měsíc 
jsme poté hledali funkční a stabilní řeše-
ní, které zajistí úspěšné vedení naší rad-
nice. oDS se nyní podílí na široké koalici, 
kde je nejsilnější stranou s významnými 
kompetencemi a velkou odpovědností. 
Na ustavujícím jednání zastupitelstva 
byla zvolena nová Rada MČ Praha 1. Mís-
tostarostou pro oblast majetku a financí 
se stal Tomáš Heres, radním pro oblast 
zdravotnictví pak Michal Müller. Předse-
da oDS Praha 1 Richard Bureš bude mít 
na starosti oblast investic a informatiku. 
Zástupci oDS povedou i několik důleži-
tých komisí, kde se rovněž budou podílet 
na prosazování našeho programu.

oDS bude prosazovat odpovědné 
nakládání s majetkem naší městské 
části, efektivní hospodaření a takové 
investice, které povedou k rozvoji Pra- 
hy 1. Chceme, aby lidé měli dostupné 
všechny potřebné služby a obchody, 
které zlepší kvalitu jejich života. Díky 
vedení všech investic radnice můžeme 
dokončit mnohé projekty, na nichž jsme 
v minulých obdobích pracovali a které 
jsme lidem slíbili. Chceme dokončit 
rekonstrukce parků a městské zeleně, 
zásadně proměnit Havelské tržiště 
a realizovat projekt Staroměstské 
besedy. Důležitou roli bude hrát oblast 
zdravotnictví. Nemocnici Na Františku 
jsme udrželi ve správě Prahy 1, nyní 
je načase ji začít dále rozvíjet, dát jí 
pevnou koncepci a zajistit, aby sloužila 
všem potřebám občanů naší městské 
části. Kandidovali jsme společně pro 
vás a s vámi. Proto dokážeme i společ-
ně uspět.

oDS Praha 1

Piráti a občané z Prahy 1

Milé sousedky a sousedé,
děkujeme všem, kdo jste přišli k volbám. 
A to bez ohledu na to, jakou stranu jste volili. 
Pro zlepšení života v naší čtvrti je zapojení 
vás, jejích obyvatel, do rozhodování klíčo-
vé. Zároveň si vážíme podpory, kterou jste 
nám ve volbách vyjádřili a bereme ji jako 
velký závazek. My, Piráti a občané z Prahy 1, 
jsme posílili a získali 16,26 procent hlasů. 
Máme tento čtyřčlenný zastupitelský klub:

David Bodeček 
david.bodecek@praha1.cz
První místostarosta Prahy 1 a radní pro 
školství, kulturu, sport, spolky, vnitřní chod 
úřadu. Nově se stal zastupitelem hlavního 
města Praha. V minulosti pracoval ve škol-
ství a v privátní sféře. Zastupitelem Prahy 1 
je již od roku 2018. Byl radním pro majetek, 
následně předsedou kontrolního výboru. 

Ivana Antalová 
ivana.antalova@praha1.cz
Zastupitelka a radní pro sociální věci a bezba-
riérovost. Působila léta jako ředitelka Unie po-
rodních asistentek i na různých ekonomických 
pozicích. Posledních deset let se angažovala 
v ochraně práv žen, dívek a zranitelných skupin.

Martin Arden 
martin.arden@praha1.cz
Zastupitel a předseda sociální komise, v mi-
nulém období zastupitel hlavního města 
Praha. Založil Nadační fond humanitární 
pomoci, je evangelický duchovní. Dále se 
zajímá o oblasti vědy, vzdělání a kultury.

Nikol Švecová 
nikol.svecova@praha1.cz
Zastupitelka, sociální pracovnice, učitelka 
ZŠ, metodička prevence a arteterapeutka 
s praxí v praktických i metodických oblastech 
sociální práce. Pracovala na tématech pro-
blémů lidí a mladistvých v tíživé životní situa-
ci. Působí v církevní základní škole v Praze 1. 

Společně uděláme všechno pro to, aby-
chom zlepšili život na Jedničce. K tomu 
potřebujeme i vaši zpětnou vazbu. Ne-
váhejte se na nás kdykoli obrátit! Všichni 
jsme na jedné – jedničkové – palubě.

Vaši Piráti a občané z Prahy 1

My, co tady žijeme

Na fotografii zprava Petr Burgr a Petr Hejma 
(My, co tady žijeme) a Petr Kubala, generál-
ní ředitel Povodí Vltavy, během slavnostního 
odhalení lavičky Václava Havla na náplavce 
Hollar.

Klub My, co tady žijeme si připomněl výročí 
17. listopadu opravdu důstojným způso-
bem. Díky osobnímu nasazení především 
Petra Hejmy (My, co tady žijeme) a Jana 
Wolfa, zastupitele hlavního města Prahy, 
mohla být letos 17. listopadu slavnostně 
odhalena lavička Václava Havla. Tato zhmot- 
nělá vzpomínka na Václava Havla se nachá-
zí na pravém břehu Vltavy na tzv. Čapadle. 
Společně s již existující lavičkou na Mal-
tézském náměstí tvoří v naší městské části 
nejen místo k odpočinku, ale připomíná 
také životní postoje a ideály Václava Havla.

Naše Praha 1

Telenovela v přímém přenosu

Dobrovolně přiznávám, že už jsem z toho 
všeho úplně popletený. Stal jsem se za-
stupitelem a za dva dny to málem nebyla 
pravda. Dojednali jsme koalici a za pár dnů 
to málem nebyla pravda. Já mám vysoký 
tlak a takovéto šoky mně na zdraví nepřidají. 
Ale po pořádku.

Máme po volbách a jelikož je Praha 1 
vždy trochu složitá, dostalo se do zastu-
pitelstva stran, hnutí a uskupení opravdu 
přehršel. Vždyť i vítěz voleb je vlastně složen 
z party Praha sobě a Zelených 3:4.

A jednalo se. A dlouho. A pak jsme se 
konečně dohodli. A já si myslel, že tím veš-
keré rozepře skončí a my dostaneme šanci 
předvést, že jsme opravdu nové tváře (tedy 
většina), co to myslí a hlavně chtějí dělat 
upřímně, prostě ne pro sebe, ale pro lidi. 

Ale ono se to pořád mele a někdo si stále 
myslí, že se to dá ještě lépe a mají to dělat 
jiní a tak.

Když to dobře dopadne, situace se 
uklidní a začne na úřadě život běžný, bude 
to fajn. oni totiž ty běžné věci životní neče-
kají. ony se ty Vánoce blíží, akce klepou na 
dveře, koloběžky se válí, parkuje se všude. 
Tak už, prosím, pojďme na to.

Pro mne jsou největší úkoly pro doby 
budoucí dva. V krátkém čase přijít s jasným 
řešením všeho, co nás v dopravě naší měst-
ské části trápí. A není toho zrovna málo.

●  Nová koncepce parkování
●  Zkrotit kola, koloběžky, scootery
●  Kruhový objezd u Prašné brány
●  omezení tranzitu
●  Podpora tramvají
●  Zklidnění dopravy po 22:00

A další stovky věcí, co nás trápí. A ten můj 
druhý úkol není o nic snazší. Zbořit hradbu 
koalice-opozice. My nejsme nepřátelé. My 
jsme všichni lidé, kteří se snaží zpříjemnit 
naše žití tady. A musí se najít shoda. Buďto 
se domluvíme, nebo když ne, tak se nakonec 
domluvíme. A budu rád, když se za čtyři roky 
o mně nebude mluvit jako o Donu Quijote 
de la Mancha, ale Vojtovi sjednotiteli.

S veškerou úctou
Ing. Vojtěch Ryvola, radní pro dopravu

TOP 09

Omluva

Sestavení většinové koalice v Praze 1 se 
zdá být s každými volbami stále složitějším 
počinem. Tytam jsou doby, kdy straně s nej-
vyšším počtem hlasů stačil jediný koaliční 
partner. Tentokrát se nám podařilo sestavit 
koalici o pěti stranách, dvě uskupení přitom 
skončila v opozici, konkrétně My, co tady 
žijeme a Praha 1 Sobě. Tento povolební čas 
přitom obvykle patří těm, kteří se ujímají 
vedení radnice. Tito povětšinou sdělují své 
plány a vize budoucího fungování radnice. 
Samozřejmě i my máme své plány a vize, 
zapracovali jsme je do programového 
prohlášení (což dříve nebylo zvykem), ve 
kterém se zavazujeme k plnění konkrétních 
cílů. Velmi stručné shrnutí tohoto dokumen-
tu můžete nalézt v tomto vydání časopisu 
i s odkazem na jeho úplné znění. Proto na 
tomto místě považujeme nyní za důležitější 
sdělit něco jiného. omluvu těm, kteří zůstali 
v opozici, přestože jejich zisk ve volbách byl 
nad očekávání dobrý. omlouváme se proto 
uskupením Praha 1 Sobě a My, co tady 

žijeme, že jsme si zvolili jiné partnery ke 
spolupráci pro příští čtyři roky. omlouváme 
se také jejich voličům. Věříme, že spoluprá-
ce s jedním nebo druhým uskupením by 
byla dobrá, ale volební výsledky a tehdejší 
situace v povolebním čase zkrátka vedly 
k vytvoření koalice jiné. Možná jsme neměli 
v jednáních dost trpělivosti, možná bychom 
pokračováním v jednání umožnili vznik 
úplně jiné koalice a třeba by se nakonec 
podařilo koalici sestavit. To již nezjistíme. 
Nicméně učiníme vše nezbytné pro to, aby 
opozice nebyla koalicí vnímána jako nepří-
tel, ale aby byla pokud možno partnerem při 
prosazování pozitivních změn pro obča-
ny. Zákopové války mezi koalicí a opozicí 
bylo v minulém volebním období až až.

ToP 09

REziDENTi 1

Ještě jednou děkujeme všem svým voličům 
za důvěru a hlasy ve volbách. Bez vaší 
podpory bychom nyní nemohli pracovat na 
radnici pro všechny rezidenty z Prahy 1.

Na ustavujícím jednání zastupitelstva 
za naše rezidentské barvy řádně nastoupili 
do funkce dva členové zastupitelstva: 

Kateřina Klasnová, která byla zvolena 
místostarostkou Prahy 1 s gescí životní 
prostředí a zeleň, hřiště, parky a sportoviště, 
veřejný prostor, úklid a čistota, a Martin 
Motl, který byl zvolen předsedou výboru pro 
participaci, participační rozpočet, veřejný 
prostor a pro dotační programy.

Významnou roli sehrál Jakub Vaculín, 
který dostál svému slibu, když před osob-
ním politickým prospěchem upřednostnil 
možnost práce na Úřadu MČ Praha 1, 
kde bude mít výrazně větší a konkrétnější 
možnosti pozitivního přínosu pro rezidenty 
z Prahy 1 a Prahu 1 jako takovou.

S úctou a pokorou přijímáme obrovský 
závazek v podobě účasti na spravování naší 
městské části. Jsme přesvědčeni, že obsto-
jíme, ale bez vás a vaší podpory to nepůjde. 
Proto jsme připraveni vám naslouchat 
a budeme vám vděční za jakoukoli pomoc, 
podněty či spolupráci.

Je to naše společné vítězství – pojďme 
tedy začít společně plnit naši programovou 
Vizi 22 – Praha 1 si to zaslouží!

Za hnutí REZIDENTI 1
Kateřina Klasnová 
katerina.klasnova@rezidenti1.cz
Martin Motl 
martin.motl@rezidenti1.cz
Jakub Vaculín 
jakub.vaculin@rezidenti1.cz

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

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

redakce a za jejich obsah ručí jednotlivá politická uskupení.)

mailto:jakub.vaculin@rezidenti1.cz
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V Česku žijete přes třicet let. Proč 
jste se rozhodla zakotvit zrovna tady?
Tenkrát jsme ve Finsku neměli vůbec mož-
nost studovat animovanou tvorbu nebo 
loutkový film. A já jsem byla vždycky milov-
nice této české tradice – Trnky, Bárty a sa-
mozřejmě Švankmajera. Na různých filmo-

vých festivalech jsem měla možnost vidět 
jejich staré i nové loutkové filmy a stopmo-
tion (tzv. fázová animace, kdy jsou loutky 
při vytváření filmu ručně posouvány mezi 
jednotlivými záběry, pozn. red.). Studo-
vala jsem film, ale stále víc mě začínala 
zajímat animovaná tvorba. Celý život jsem 

něco psala a kreslila a animace mi přišla 
jako nejbližší formát, v němž je možné 
všechno kombinovat. Ještě před revolucí 
jsem získala stipendium na DAMU na 
katedře loutky a po roce 1989 jsem měla 
možnost začít pracovat přímo na Barran-
dově v Trnkově studiu jako praktikantka.  

Jeden můj finský politický film o na-
šem prvním prezidentovi, takový životopis, 
také vyvolal velké diskuze. Náš prezident 
byl zajímavá osobnost. Dneska už každý 
ví, že byl bisexuální, ale tenkrát nebylo úpl-
ně možné mluvit o tom ve filmu. V jednom 
záběru na sobě měl sametový korzet, což 
vyvolalo paradoxně stejný rozruch, jako 
ten matadorský kostým. Myslím si, že je 
dobré, když animovaný film dokáže vyvolat 
takové emoce. To je na tom fascinující.  

Přejděme k vašim dalším projektům. 
Dlouhodobě podporujete romskou 
kulturu…  
Pocházím z finsko-romské rodiny. Tady 
v Praze jsem měla možnost se seznámit 
a částečně i studovat u paní profesorky 
Mileny Hübschmannové, která založila obor 
romistika na Karlově univerzitě. Měla kultur-
ní salon, kde vydávali romské a samizdatové 
časopisy, například Amaro gendalos nebo 
Romano džaniben. Všude tam byly knihy 
a časopisy, asi třicet lidí v obýváku, a konaly 
se tam semináře a lekce. To pro mě tenkrát 
byla novinka, protože ve Finsku nebylo mož-
né romštinu ani romskou kulturu studovat.  

Postupně jsme začínali zvát české 
romské kapely na finské festivaly a naše 
romské kapely účinkovaly tady. Vznikl 
z toho krásný šestidílný romský seriál, kte-
rý jsme točili s Finskou a Českou televizí 
a s nizozemskou a švédskou koprodukcí. 
Zde jsme popsali asi tisíc let romské 
historie.  

Teď pracujeme na polodokumentár-
ním projektu o romském životě v sedmde-
sátých letech. Tehdy se hodně Romů od-

Fascinuje mě, 
že loutky dokážou vyvolat 
společenský dialog 

stěhovalo do Švédska, což změnilo celou 
jejich kulturu.  

Jsem pravidelně ve styku s Muzeem 
romské kultury v Brně a ve Finsku dokon-
ce máme naše romské muzeum. Často se 
navštěvujeme a spolupracujeme spolu.  

Věnujete se kromě těchto témat 
i něčemu jinému?  
Zajímají mě finské šamanské kořeny. Po-
řád jsou oblasti, kde se udržují pohanské 
zvyky, mytologie, staré léčitelství a archi-
tektura. Jsem ráda, že je dnešní generace 
zase hledá.  Vracíme se taky ke starofin-
ské hudbě a lidovým nástrojům. Pohanská 
kultura u nás zažívá celkem renesanci.

a co ještě děláte?
Provozujeme Finskou kinokavárnu, 
takový severský salonek. Promítáme 
finské filmy v různých prostorách domu 
(promítá se v domě v ulici Mikuland-
ská 6, buďto v dolní části anebo v bytě 
v horní části domu, pozn. red.). občas 
spolupracujeme i s kinem Evald a zkou-
šíme spolupráci s galerií kavárny louvre. 
Chtěli bychom také zkusit spolupráci 
s budovou UMPRUM, která je blízko. 

Máte pocit, že je rozdíl mezi finským 
a českým divákem?  
Čeští diváci nejsou tak vážní. Mají 
větší smysl pro humor, hlavně ten 
černý a satirický. Finové berou 
všechno moc vážně (smích). 

Text: Anna Bidlová
Foto: Jaroslav Tatek

Katariina Lillqvist je finská animátorka s romskými kořeny působící mimo jiné také 
v Praze. V březnu letošního roku obdržela cenu Za svobodu projevu udělovanou finským 
PEN Clubem. Její působení má mnoho rozměrů: pouští diváky do svého malého bytu, 
kde promítá vlastní filmy a pořádá degustace a zároveň zaštiťuje koprodukci zahraničním 
loutkovým filmům. Je nadšená romskou kulturou a její díla jsou vyšperkovaná po všech 
stránkách – scénograficky, vizuálem samotných loutek i hudebně. 

Přijela jste sem už před rokem 1989 
a pak zažila listopadovou revoluci. Jaké 
to pro vás bylo? Ve Finsku v té době žád-
ný totalitní režim nebyl...
Ve Finsku byly zase jiné problémy. 
V osmdesátých letech bylo ještě hodně 
luteránské a pro mladou studentku byla 
Praha úplně něco jiného. Undergroun-
dové kluby, barevný studentský život. 
Porevoluční doba tady byla pro umělce 
zajímavá, to na severu foukal studenější 
vítr. Když Finsko skončilo obchodování se 
Sovětským svazem, zažívalo ekonomický 
pád. Vždycky, když jsem se v té době do 
Finska vrátila, měla jsem pocit, že lidi 
měli pochmurnější náladu, obchůdky byly 
zavřené a kulturní život utlumený. V Čes-
ku tehdy všechno směřovalo dopředu.  

začínala jste s historickými tématy. 
co konkrétně ve své práci reflektuje-
te? Nějaké historické události, politické 
postavy?  
Ano, například film Dívka a voják je taková 
alegorie na občanskou válku v roce 1918 
ve Finsku. Váže se na město, odkud 
pocházím. Celé Finsko bylo rozpůlené, 
trochu jako Španělsko nebo Jugoslávie. 
Slýchávali jsme o tom historky od ba-
biček a dědečků. Začala jsem s touto 
tematikou pracovat tak, že jsem historky 
posbírala a natočila jsem celkem tři filmy.  

Potom jsem natočila trilogii podle 
povídek Franze Kafky, do posledního dílu 
jsem zakomponovala i dokumentární 
prvky. Korpus byl od Kafky, ale do scé-
náře jsem přidala také zdramatizované 
události, které se v té době odehrávaly 
v Sarajevu. Takže vznikl napůl dokumen-
tární a napůl literární film.

Pouštíte se i do kritiky, 
nebo jste zcela objektivní? 
Dělám i satiru. Poslední matador, který se 
natočil jako film a zároveň jsme ho hráli 
jako takové pouliční divadélko, vyobrazuje 
Putina v netradičním obleku, kdy se touží 
stát matadorem. Je to klasická kritika 
diktátora, jeho arogance a mindráků.  

Vyvolala vaše práce někdy 
překvapivé reakce?  
Často. Konkrétně třeba během jednoho 
festivalu ve Finsku v roce 2019, kde se 
demo, tedy ukázkový klip Posledního 
matadora, uváděl. Do Finské televize hned 
další den ráno volala moskevská televize 
(smích). Velmi ostrým způsobem se ptali 
na úplně absurdní podrobnosti a nevěřili, 
jak si vůbec můžeme dovolit udělat takovou 
satiru. Největší legrace byla, že se zeptali: 
proč ten film budete točit? Byli jsme pře-
kvapení, jak rychle se Rusko všechno dozví.  Finská animátorka Katariina Lillqvist s jednou ze svých loutek

Jeden z artefaktů z filmu Katariiny Lillquist v Muzeu loutkařského umění v Jungman- 
nově ulici
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ypsilonka vznikla roku 1963 jako nezá-
vislá experimentální skupina v liberci, 
o patnáct let později se přesunula do 
Prahy, odkdy ji najdeme v pasáži olym-
pic ve Spálené 16. Divadlem od po-
čátku procházely významné osobnosti 
jako Jana Synková, luděk Sobota, Jiří 
Wimmer, oldřich Kaiser, ondřej Havel-
ka, Miroslav Vladyka, lenka Termerová, 
Jiří Schmitzer, Jitka Schneiderová, 
Jiří Havelka a mnoho dalších. V čele 
Studia ypsilon stojí jeho zakladatel 
Jan Schmid, dosud leader souboru 
a kmenový režisér. V současné době 
se můžete v ypsilonu potkat s přední-
mi umělci české kulturní scény, mezi 
které mimo jiné patří Jiří lábus, Martin 
Dejdar, Jaroslava Kretschmerová, Petr 
Vršek, Jan Jiráň, Petr Vacek, Markéta 
Častvaj Plánková, ondřej Ruml, Jitka 
Zelenková, Jiří Korn nebo Jan onder. 

K oblíbeným titulům v repertoá- 
ru zaručeně patří jeden z novějších 
ypsilonkovských počinů, a to Spálená 16, 
představení s více než pětadvaceti 
účinkujícími, což je snad největší počet 
v historii divadla. Inscenace odkrývá 
tajemný genius loci Spálené ulice, ve 
které ypsilonka už dlouhou dobu sídlí. 
Představení je svým způsobem pro-
cházkou celou ulicí, během níž diváci 
poznají řadu zajímavých míst a domů, 
kterých by si jinak možná ani nevšimli. 
Inscenace je navíc doplněna i o filmové 
dotáčky, což jí přidává na živosti a origi-
nalitě. V představení vystupují postavy 
skutečné i bájné, zachyceny jsou třeba 
i reálné vzpomínky herců na 17. lis-
topad 1989, kdy se v ypsilonce hrála 
Kafkova Amerika, při níž Jana Synková 
s Jiřím lábusem vybíhali na Národní, 
těsně sousedící se Spálenou, a jednou 
se dokonce málem nestihli vrátit na 
svůj výstup včas.

V březnu měla premiéru zatím 
nejnovější hra Arnošta Goldflama, kte-
rou je let do nebe aneb Fata morgana. 
Nenechte si ujít toto absurdní crazy 
představení, místy možná „neslušné“ 
a kruté, zároveň však něžné a poetic-
ké. originální počin. Nejen milovníci 
Shakespeara pak jistě ocení osobitou 
adaptaci nehranější komedie všech 
dob, v ypsilonce přejmenované na Sen 
noci svatojánské, jak se nám zdá. Naoč-
kujete se při ní láskou a ještě se skvěle 
pobavíte. 

Z plánovaných premiér Studia 
ypsilon je zatím nejblíže pohádka pro 
malé i velké Až opadá listí z dubu, 
příběh vybraný z knihy Jana Wericha 
Fimfárum. Premiéra se koná již  
2. prosince. 
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Ypsilonka 
oslaví 
šedesátiny!
Studio Ypsilon, familiárně zvané Ypsilonka, je přední diva-
delní scénou sídlící v centru Prahy. Brzy se dočká šedesáti 
let své existence, přesto jakoby nestárlo. Zajisté i díky své 
osobité poetice a stylu, pro které je dnes oblíbené všemi 
generacemi. 

sOuTěžNí OTázka: 

Od jakého roku žije u našich sousedů v ulici spálená 14 
v budově České pojišťovny úhoř Pepík?

odpovědi můžete posílat do 12. 12. na redakce@praha1.cz.

?Soutěž o vstupenky
Ve spolupráci se Studiem ypsilon jsme pro vás 
připravili soutěž o vstupenky na hru spálená 16, 
která se bude konat 19. 12. od 19:30. 

Pocházíte z Prahy, žijete v Praze a my 
jsme neměly ani chvilku času k setkání 
– rozhovor probíhá distančně. zuzano, 
vážně takto žijí operní pěvci?
Je to tak. Můj pobyt v Praze je většinou 
hektický… Jsem tu doma a jsem tu šťast-
ná, ale stále cestuji. Pracuji totiž přede-
vším v zahraničí. Když jsem chvíli doma, 
mám dost práce s různým vyřizováním 
a připravuji se na další produkci a odjezd. 

co vás zaujalo v místech, kde trávíte 
většinu svého času?
Hodně si vážím toho, že mohu cestovat 
a poznávat jiné země, divadla, lidské 
charaktery a kultury. Určitě to dá člo-
věku větší rozhled a sám na vlastní 
kůži pozná, že nikde není život růžový. 
V mojí branži si v zahraničí musí každý 
své místo tvrdě vybojovat. Konkuren-
ce je veliká. To, co mi v Čechách chybí 
a co bych ráda přenesla sem, je více 
tolerance a úsměvů mezi lidmi. Ale na 
Prahu a svou vlast jsem hrdá. Těší mě, 

že když se většina lidí v zahraničí dozví, 
odkud jsem, rozněžní se. Mají na Prahu 
jen krásné vzpomínky a všude ji chválí. 

Máte za sebou mnoho úspěchů. kde 
přesně působíte teď?
Nemám stálé angažmá. Zastupuje mě 
zahraniční agentura, která mi sjednává vy-
stupování  v různých operních domech ve 
světě. Mám za sebou la traviatu v Arena 
di Verona, lucii z lammermooru v Palma 
di Mallorca, čeká mě turné s Andreou 
Bocellim, v prosinci la traviata v Teatro 
Comunale di Bologna… Absolvovala jsem 
operní studio v Bologni, kde jsem se zača-
la soustředit na obor italského belcanta, 
poznala profesory zpěvu a kolegy či kole-
gyně, od nichž jsem se mnoho naučila.

co vám osobně dělá radost?
Samozřejmě moje práce. Nacházím v ní 
v ní spoustu uspokojení, hlavně když 
mohu být sama se sebou spokojená. 
Nejvíce mi ale dává moje rodina. Děti 

mě neskutečně obohacují, neumím si 
život bez nich představit. Samozřejmě 
není jednoduché skloubit obojí dohro-
mady. Mám ale obrovskou podporu 
v manželovi. Bez něj bych to nezvládla.  

V Praze se schyluje k realizaci nového 
koncertního sálu Vltavská filharmonie 
dánského týmu biG. sledujete dění?
Pochopitelně sleduji. Myslím si, že tak 
kulturní město jako Praha si plně zaslou-
ží mít svůj moderní, krásný, akusticky 
vynikající koncertní sál. Určitě to Praze 
přidá návštěvníků koncertů a projektů 
s tím spojených, ale i na světové pres-
tiži. Světová hudební tělesa pak třeba 
častěji navštíví Prahu se svými programy, 
nehledě na české orchestry a umělce, 
kteří budou mít to potěšení v tako-
vém sále vystoupit. Přeji nám moderní 
koncertní sál! Zasloužíme si ho.  

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Archiv Zuzany Markové

V Čechách
mi chybí 
více tolerance 
a úsměvů 
mezi lidmi

JubilEuM PRAHA 1

Tentokrát vám představíme 
českou sopranistku Zuzanu Markovou. 
Studovala na Pražské konzervatoři obor 
klasický zpěv u své matky, profesorky 
Jiřiny Markové, klavír u profesora 
Miroslava Langera a dirigování 
u profesorů Miriam Němcové a Hynka 
Farkače. Účastnila se mistrovských kurzů 
Mietty Sigheleho a Veriana Lucchettiho 
v italském Riva del Garda. Je stále na 
cestě a se svým manželem, italským 
dirigentem, má dvě krásné děti. Česká sopranistka Zuzana Marková
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„Zvláštní význam má pražská domov-
nice i pro soudnictví. Mé povolání 
spřátelilo mě úzce s řadou soudců 
a ti jednohlasně tvrdí, že kupříkladu 
u soudů přestupkových v Praze a na 
předměstích tvoří domovnice samy 
o sobě už slušnou gardu, pokud se 
jedná o přestupky urážek na cti spá-
chaných nadávkami nebo pomluvami,“ 
napsal v roce 1910 spisovatel a novi-
nář Antonín Nečásek. „Ve velké části 
těchto líčení vystupují domovnice buď 
v rolích hlavních, jako žalované nebo 
žalobkyně, anebo aspoň jako epizo-
distky, svědkyně. Neboť bez domovnice 
se v pořádném domě nestane žádný 
rámus, bez ní neobejde se žádný klep, 
žádný škandál, ani žádná ostuda.“

Pomluvila učitelku

Nakolik pravdivá jsou uvedená slo-
va, potvrdil případ Albíny Kostkové 
z letenské ulice (č. p. 605/17), jež 
si v roce 1903 odseděla za pomluvu 
rovných čtrnáct dní. To bylo tak…

Když bedlivá domovnice objevila před 
polednem 13. února 1903 rozbité okno, 
došla – vedena neúprosnou logikou – 
k závěru, že ho má jistě na svědomí slečna 
Vilma Halmyová, „učitelka maďarské řeči,“ 
k níž ten den stěhovali nábytek. Rozběhla 
se tedy ke dveřím slečny Vilmy a zabušila. 
Když mladá žena otevřela, domovnice se 
na ní osopila. Jenže učitelka maďarštiny 
prohlásila, že o žádném rozbitém okně 
nic neví a vůbec, ať si okno zaplatí, kdo ho 

rozbil. Domovnice nelenila, odstrčila ženu 
stojící ve dveřích a popadla v její předsíni 
smeták se zouvákem coby zástavu. 

„Te büdös varangy! – Ty páchnoucí 
ropucho!“ vykřikla učitelka maďarsky 
a zouvák se smetákem vytrhla domovnici 
z rukou. Na to jí správcová – nyní již před 
shromážděnými sousedy, které přilákal 
křik na chodbě – udeřila do hlavy. Pak 
se otočila a odešla. Kam, to se ukázalo 
vzápětí. 

Domovnice Kostková zamířila do 
jednoho z malostranských domů, v němž 
žil snoubenec slečny Vilmy, aby mladíkovi 
vylíčila, jak se v bytě jeho nastávající stří-
dají pánské návštěvy. Muži staří i mladí 
odcházejí vždy jen pár chvil před jeho 
příchodem a co to všechno znamená, je 
přece jasné.

Nebylo. Mladík zažaloval Albínu Kost-
kovou pro pomluvu a urážku na cti. Před 
soudem pak Vilma Halmyová doložila, 
že si jen krátce před incidentem dala do 
novin inzerát, že vyučuje na Malé Straně 
maďarštině a návštěvníci byli lidé, kteří si 
pro sebe nebo své děti přicházeli domlu-
vit lekce. Soudní tajemník Weil odsoudil 
Albínu Kostkovou ke zmíněným čtrnácti 
dnům vězení.

Propásla oběd

Jiný, zároveň však podobný případ, se 
odehrál na Malé Straně v roce 1894. 
Domovnice Františka Šedivá z domu 
U Bílé řípy (Nerudova 237/39) nařkla 
– přirozeně před všemi sousedy a do-
statečně nahlas – jistou Marii Klímovou, 
že krade na půdě svršky a prádlo. Paní 
Klímová si to nedala líbit a domovni-
ci zažalovala u okresního soudu na 
ovocném trhu. Soudní adjunkt Ulrich 
ji dal za pravdu a odsoudil domovni-
ci Šedivou ke třem dnům vězení. 

„Zprvu nepoddajná, smíru nikterak 
přístupná domovnice, jakmile slyšela 

www.eshop.prazskepribehy.cz

PRAŽSKÉ MORDY 
Z LET MONARCHIE  

A PRVNÍ REPUBLIKY

Komplet, 2 díly,  
912 stran čtení 

o zločinech ve staré 
Praze. Na obalu 
KOLOROVANÁ 

FOTOGRAFIE JEDOVÉ 
CHÝŠE.

PRAŽSKÉ PŘÍBĚHY 
Dárkové balení, 3 díly, 1548 stran čtení o Malé Straně,

více než tisíc fotografií

Z pohnutého života 
pražských domovnic

rozsudek, počínala si jako malé dítě po 
výprasku. Svalila se na zem, sepjala ruce 
a prosila za odpuštění. Když jí bylo sdě-
leno, že na prohlášeném rozsudku nelze 
nic měnit, zvedla se ze země a aby jen 
tak zhola neodešla, nadávala svědkům, 
že oni klepy nadělali a ona že je musí za 
ně odsedět. Nelibost svoji dala najevo 
konečně i tím způsobem, že bouchla 
dveřmi, až se okna soudní síně zatřásla,“ 
popisovaly závěr soudního líčení Národní 
listy.

To už bylo na soudního adjunkta pří-
liš. Domovnici nechal přivést zpět a uložil 
jí okamžitý disciplinární trest šesti hodin 
vězení. Františka Šedivá ho nastoupila 
v deset hodin dopoledne. V jedenáct se 
dostavil na ovocný trh její manžel, aby se 
optal, kam se jeho žena poděla. Všichni 
sousedi už jsou doma U Bílé řípy a ona 
nikde. 

Když zjistil, že si jeho žena bude až 
do čtyř odpoledne odpykávat trest, rozho-
dil rukama: „Kdo mi teď uvaří oběd?“ tázal 
se bezradně manžel zuřivé domovnice. 

Napadla katechetu

o vznětlivé povaze pražských domovnic 
vypovídá historie, jež se odehrála v roce 
1898. Malý Josef, syn domovnice Ško-
dové z Platnéřské ulice 112/35 (dům byl 
zbořen v roce 1908), nebyl právě vzorný 
žák. Potvrdilo to i pololetní vysvědčení. 
Český jazyk, psaní, počty, to všechno 
vezmi čert, na špatné známky byla jeho 
matka zvyklá, ale čtyřka z náboženství 

ji rozlítila. Došla k závěru, že vyučující 
katecheta si na Josefa zasedl a vydala se 
do školy na Uhelný trh zjednat nápravu.

Zde rozrazila dveře, právě když páter 
Heinse přednášel čtvrťákům o skutcích 
apoštolů. Přímo v učebně katechetu sep-
sula jako posledního pobudu, jehož lapila 
na vytřené chodbě, pak popadla svého 
Pepíka a vyvlekla ho ven, protože do téhle 
školy už nikdy nevkročí. 

Ředitel ústavu informoval o nebýva-
lém výstupu okresní školní radu a ta do-
movnici nařídila, aby se katechetovi před 
žáky omluvila. Jenže Škodová odmítla 
(byla to hrdá domovnice), a tak se nako-
nec i ona ocitla u soudu na ovocném trhu 
a pro přestupek „uražení úřední osoby“ 
putovala na dva dny za mříže. 

saň z Truhlářské

Pravou saní se ukázala být domovnice 
Aloisie Čadilová z Truhlářské ulice č. p. 
1104/13. Dokonce i majitel domu, lakýr-
ník Waltera, s ní mnoho nesvedl a když ji 
spatřil, raději se klidil z cesty. „V nádvoří 
téhož domu, v němž domovnice Čadilová 
byla neomezenou vládkyní, docházelo 
k častým bouřím a výtržnostem. Který 
z nájemníků se jí nelíbil, tomu zasta-
veníčko z nejhrubších nadávek každou 
chvíli uspořádala, přitom dovedla klepati 
a pomlouvati tak, že řádný nájemník 
po čtvrtletí hleděl, aby se z toho domu 
stálého škádlení raději dostal jinam,“ 
konstatovaly v září 1897 Národní listy.

Koncem srpna 1897 to už jedna ze 
zdejších rodin nevydržela a podala na do-
movnici Čadilovou žalobu. Ta byla před sou-
dem jako svatoušek, avšak ponížení a zášť 
sousedů nahromaděné za roky urážek 
udělaly své. Všichni do jednoho neurvalé 

chování domovnice potvrdili. „Tu domovnice 
viděla, že hoří koudel a že by jistě byla od-
souzena. Všechny svaté proto z kalendáře 
vyjmenovala a sepjatýma rukama prosila, 
aby provinění její bylo prominuto.“

Když Aloisie Čadilová slíbila, že se 
polepší a zároveň zaplatí pokutu deseti 
zlatých na účet Ústřední matice školské, 
dali se uražení sousedé pohnout a sou-
hlasili se smírem. Jak dlouho domovnici 
Čadilové její předsevzetí vydrželo a zda 
nastal v Truhlářské ulici klid, je však otáz-
kou. Povahu, zejména tu domovnickou, 
nelze tak snadno změnit. 

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

Pražské domovnice byly ve své době fenoménem, jak se dnes podobné úkazy 
vyznačující se neměnnými rysy označují. Pravda, šel z nich takový strach, že se 
i někteří majitelé nedokázali skutečné vládkyni domu vzepřít.

V  Truhlářské ulici 13 bydlela Aloisie 
Čadilová.

Pražský domovnický pár, jak ho na přelomu devatenáctého a dvacátého století zvěčnil 
fotograf Zikmund Reach.

Domovnice Škodová napadla vyučujícího z  Uhelného trhu, když dal synkovi čtyřku 
z  náboženství.
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Praha jako námět se octla 
na desítkách českosloven-
ských i českých poštovních 
známek. Naše hlavní město 
je ale lákavým tématem  
i pro zahraniční poštovní 
správy. Představme si  
některé z nich!

V prosinci 1991 vydala pošta Sierry 
leone tříznámkovou emisi k 200. výro-
čí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta; 
nemohla být samozřejmě opomenuta 
ani Praha, jakkoli budova za známce 
vyobrazená opravdu není Národní di-
vadlo. Musíme se na tento filatelistický 
počin malé africké země dívat pozi-
tivně a říkat si: Československo ani 
Česká republika nikdy žádnou známku 
s námětem Sierry leone nevydalo, 
buďme jim tedy vděčni za Prahu!

Praha je také námětem velmi 
pěkného a výtvarně zdařilého fran-
couzského aršíku z roku 2008 v sérii 
Evropská hlavní města. Aršík vyšel 
v nákladu 2 200 000 kusů a výtvarný 
návrh je dílem známé francouzské gra-
fičky a ilustrátorky Cecile Milletové.

Vatikánská pošta vydala v roce 2018 
v emisi Evropské mosty Karlův most v po-
předí se sochou svatého Jana Nepomuc- 
kého. Český mučedník ze 14. století, 
který byl zaživa vhozen do Vltavy, je pro 
papežský stát osobností, která si i po 
více než šesti stech letech připomenutí 
prostřednictvím poštovní známky za-
slouží a Karlův most s Pražským hradem 
v pozadí jsou vhodným doplňkem. 

S
lISToPAD 2022 POŠTOVNí MuzEuM

Jiří Matouš:
nakladatel a cestovatel 
se svobodnou duší 

Praha na zahraničních 
poštovních známkách 

„V roce 1967 jsem nastoupil na Lycée 
Carnot v Dijonu a když jsem odmatu-
roval, požádal jsem o politický azyl. 
Při cestování po Evropě jsem byl po-
řád oficiálně politický uprchlík, a tak 
jsem nakonec požádal o francouzské 

Příběhy NaŠich sOusEDů PRAHA 1

Seznamte se s osudem politického uprchlíka a zakladatele nakladatelství Strategie 
Jiřího Matouše. Vznikl v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, na 
kterém v Praze již několik let spolupracuje radnice a organizace Post Bellum. Žáci 
základních a středních škol se vydávají do terénu a nahrávají nebo natáčejí rozhovory 
se zajímavými osobnostmi z okolí. Jiřího Matouše, který vyrůstal na Zámeckých 
schodech pod Pražským hradem, ale studia a velkou část života prožil ve Francii, 
zpovídali studenti Gymnázia Jiřího Gutha-Jarkovského. 

občanství,“ popsal Jiří Matouš za-
čátek nové kapitoly svého života.  

Vraťme se ale na začátek. Jiří Matouš 
se narodil 29. září 1950 ve Vejprtech, ale 
jeho rodina se záhy přestěhovala nejprve 
do pražských Klánovic a následně do bytu 
v domě číslo osm na Zámeckých schodech 
hned pod Pražským hradem. Ve stejné 
ulici bydlel i malíř Jan Zrzavý nebo herečka 
Jiřina Štěpničková. Jiřího maminka se sta-
rala o domácnost, otec podnikal v tisku. Jiří 
měl ještě staršího bratra a mladší sestru. 

Jiří byl dobrým žákem, ale prý se často 
pral, a tak ho školník přivedl k boxu. U toho 
však dlouho nezůstalo. Táhlo ho to ke slo-
vům a chtěl se stát básníkem. Po roce stu-
dia na střední škole v Hellichově ulici zvládl 
výběrové řízení a získal možnost studovat 
ve Francii, kde v roce 1967 nastoupil na 

lycée Carnot v Dijonu. „Češi byli v Dijonu 
známí tím, že chodili neustále v džínách, 
protože jak jsme tam přijeli, hned jsme si je 
pořídili,“ vypráví s úsměvem pamětník. 

Když po maturitě získal politický azyl, 
začal pracovat v tiskárně, kde se mimo 
jiné podílel na vydání jednoho z prvních 
výtisků známého satirického časopisu 
Charlie Hebdo. Začala jeho bohémská 
léta. Zapsal se jako volný posluchač na 
Francouzské kolegium a hodně cestoval. 

Později zažádal o francouzské ob-
čanství, našel znovu stálou práci v Aso-
ciaci distributorů tisku, kde se postupně 
vypracoval na ředitele, a zapsal se na vy-
sokoškolské studium slovanských jazyků. 

Po pádu komunistického režimu se na 
začátku devadesátých let vrátil do Čech, 
kde založil vlastní nakladatelství Strategie. 
Nyní žije s partnerkou a dcerou kousek od 
Prahy. Ve volném čase stále rád cestuje, 
hraje golf, sleduje dokumenty a věnuje se 
spolku Svobodných zednářů, jehož je v Če-
chách jedním ze zakládajících členů. 

Text: Milan Hulínský 
Foto: Archiv Post Bellum

Známky vydávají nejen státy, 
ale i světové nevládní organiza-
ce. organizace spojených národů 
vydala svou první emisi v roce 1959, 
a protože byla vydána Evropským 
úřadem oSN v Ženevě, nominální 
hodnota byla tehdy udávána ve švý-
carských francích. Známka, kterou 
zde představujeme, vyšla ale o mno-
ho let později, v září 2019 v americ-

kém sídle oSN v New yorku, a proto 
je její hodnota vyjádřena v americ-
kých centech (47 centů). Nádherná 
známka zobrazuje v rámci emise 
Světové kulturní dědictví UNESCo 
pražské mosty. 

Text: PhDr. Jitka Zamrzlová, 
Poštovní muzeum
Foto: Archiv Poštovního muzea

Bohémské období, Paříž 1973

Jiří Matouš ve 4. třídě ve škole na Úvoze, poslední řada, druhý zprava

V letech1990–1999 žil Jiří Matouš mezi 
Paříží a Prahou.
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nové české knihy
Jana Peroutková 
Petr Švec 
Restart 
(Kniha Zlín)

osobnosti různých profesí, 
zkušeností a věku – Petr 
Fiala, Mikuláš Dzurinda, Mi-
chael Kocáb, Věra Jourová, 
Šimon Pánek, Pavel Kosa-
tík, Tereza Nvotová, Pavel 
Rychetský, Karel oliva – se 
v knize rozhovorů s podtitu-
lem ČSR – ČSSR – ČSFR 
– ČR – SR zamýšlejí nejen 
nad rozdělením Českoslo-
venska, ale také nad tím, 
co prožívají Češi a Slováci 
třicet let poté, v době, která 

ukazuje, jak velký význam mají spojenectví a přátelské 
vztahy. Kniha je doplněna faktografií, zajímavostmi a glo-
sami dalších osobností. 

Jolanta Trojak
svatava
(Host)

Začíná dvacáté století. 
Evropané znavení tempem 
průmyslové revoluce brzy 
zjišťují, že technický pokrok 
není samospasitelný. Reakcí 
na ztrátu starých jistot je 
dekadentní únik do ezoteric-
kých nauk. Trojice pražských 
okultistů objevuje jógu 
a doufá, že jim poskytne od-
povědi na to, jak posunout 
hranice vnímání, obnovit 
ztracené pouto s nadsku-
tečnem či jak výtvarně 
znázornit absolutno. Naproti 
tomu novopacká spiritistka 

Svatava o probuzení nadpřirozených schopností nestála, 
přesto se z ní stává mimořádně potentní médium…

andrea Procházková
Podnik s nejistým koncem
knižní rozhovor 
s Petrem Pithartem
(Academia)

Knižní rozhovor novinářky 
Andrey Procházkové (1995) 
a bývalého politika a uni-
verzitního vyučujícího Petra 
Pitharta (1941) o naší cestě 
ke svobodě a především 
o tom, co se v politice a ve 
společnosti událo od roku 
1989 až po současnost. Jak 
vypadalo zákulisí sametové 
revoluce? Co se za třicet let 
polistopadového vývoje po-
vedlo, a co naopak ne? Jaký 
vliv mají čeští prezidenti na 

společnost? A proč se naše světy najednou nepotkávají? 
Nad těmito a dalšími otázkami diskutují dvě generace 
vzdálené od sebe více než padesát let.
 

Eva Grestenbergerová
Na divokém venkově
(Argo)

Doktorandka Malvína musí 
kvůli neblahému duševní-
mu stavu přerušit studium 
na oxfordu a vrátit se domů 
na severní Moravu. Tam na 
ni čeká svérázná rodina – 
otec politik, matka fanynka 
Karla Gotta s autistickými 
sklony, prarodiče chorobně 
šetrní katolíci a bratranec 
příležitostný alkoholik. 
Motivy zahrnující komunál-
ní politiku, paletu lidových 
veselic od hodů po hokej, 
výuku řízení auta nebo 

soužití s dětmi staví Malvínu do centra bizarně komických 
situací. 

Zrcadlové bludiště na Petříně: 

Jediný dochovaný 
výstavní pavilon 
z 19. století na světě

Kurátorské prohlídky, které 
pořádá pražská organizace 
Prague City Tourism, stojí 
za to. Zájemci se dozvědí 
zajímavosti z historie 
i současnosti významných 
pražských památek. 
Vydejte se s námi na další 
z kurátorských prohlídek, 
tentokrát na samotný vrch 
Petřína – do Zrcadlového 
bludiště. 

Kurátor (viz TaJENku švédské křížovky 
na str. 39) Karel Kučera nás stručně se-
známí s historií objektu, který je mezi těmi, 
jež spravuje Prague City Tourism, 

volně přecházející do reálné trojrozměrné 
scény v popředí dechberoucí zážitek. Ten 
byl ještě umocněn kovovými prvky zakom-
ponovanými do obrazu – cvoky na opas-
cích postav, kováním či detaily zbraní. 
Do některých oken Hradu je pak vložena 
stříbrná fólie, která se díky dispozici pavi-
lonu a světlíku, jímž na obraz dopadá den-
ní světlo, v zapadajícím slunci leskla, jako 
by se rozsvěcela. Zejména venkované 
před obrazem dokázali prosedět hodinu 
i dvě. V roce 2019 byla dokončena jeho 
čtyři roky trvající rekonstrukce. Plátno 
trpělo nejen výkyvy teplot, ale například 
i mincemi, které do něj návštěvníci házeli.

od dioramatu pokračujeme do 
někdejšího Rytířského sálu, kam bylo po 
přenesení pavilonu na Petřín umístěno 
tehdy velmi populární zrcadlové bludiště 
– to pražské se inspirovalo bludištěm ve 
vídeňském Prátru. Z něho vcházíme do 
Síně smíchu s dvanácti deformačními 
a dvěma obyčejnými zrcadly. Někdy se 
nad svými pokřivenými obrazy smějeme, 
jindy nám zatrne.

Exkurze končí prohlídkou krovu. Na-
konec si stavbu znovu obejdeme zvenčí, 
kurátor nás ještě upozorní na jména 
řemeslníků na střešních korouhvičkách. 
Pomalu se rozcházíme, každý se svými 
myšlenkami na dobu, kdy se lidé dokázali 
hodinu dívat na obraz, nad nímž se stmí-
vá. Kdy toužili cestou mezi desítkami zr-
cadel potkat sami sebe a mezi pitvornými 
grimasami s trochou úzkosti hledali svou 
skutečnou tvář. Zažijte to s námi i vy na 
některé z dalších kurátorských prohlídek 
Prague City Tourism. Informace o termí-
nech kurátorských prohlídek naleznete na 
stránkách https://www.prague.eu/cs/
pragensia-viva/vychazky nebo v našich 
turistických informačních centrech. 

Text a foto: Prague City Tourism

v řadě ohledů výjimečný. Například 
jako jediný má povahu dočasné stavby; 
původně šlo o výstavní pavilon, jímž se 
na Jubilejní výstavě v Praze roku 1891 
prezentoval Klub českých turistů. Po jejím 
skončení byl rozebrán a znovu postaven 
poblíž Petřínské rozhledny, kde stojí už 
více než sto třicet let. Podle dosavad-
ních zjištění je to jediný dochovaný 
výstavní pavilon z 19. století na světě.

Do objektu se stihneme přesunout, 
právě když se venku protrhne obloha 
a petřínskou náhorní plošinou se prožene 
prudký odpolední déšť. Hlavní atrakcí stav-
by je dnes zrcadlové bludiště, podle něhož 
je celý objekt nazýván. V době Jubilejní 
výstavy však do pavilon napodobujícího 
gotickou bránu Špičku z pražského Vyšeh-
radu lákalo návštěvníky zejména úchvatné 
diorama zobrazující boj Pražanů se Švédy 
na Karlově mostě v roce 1648.

Dnes, v době 3D animací, se nám dio- 
rama nutně musí jevit statické; na konci 
devatenáctého století však přinášel obraz 

PROcházky PRahOu 1 PRAHA 1

https://www.prague.eu/cs/pragensia-viva/vychazky
https://www.prague.eu/cs/pragensia-viva/vychazky
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Ve svých krátkých, velmi stručných textech nechává autorka 
promlouvat figury, kterým zpravidla nikdo nenaslouchá a které 
zůstávají často skryté ve stínu, ve špinavých bočních uličkách 
nebo na odlehlém, opuštěném venkově. Policista, který bez dvou 
promile v krvi sotva zvládne dorazit na místo činu; vyhořelý kněz, 
jemuž se už přejídají malicherné všední hříchy; nejtlustší žena 
Finska hrdá na každý gram svého tuku… Autorská koláž s vý-
raznou hudební složkou v podobě živé kapely složené z herců 
a zaměstnanců Divadla Na zábradlí zachycuje komický, absurdní 
svět, ve kterém se násilí, alkohol a drogy stávají naším denním 
chlebem. Nikdo netušíme, co přinese další den, nezbývá nám 
nic jiného, než se nemilosrdným hříčkám osudu smát. Zášti-
tu nad inscenací převzalo Velvyslanectví Finska v Praze. 

Text: (red) Foto: Archiv Divadla Na zábradlí

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?

Ve vyšším věku je dobré promyslet 
návrat z nemocnice. Ve zdravotnickém 
zařízení vše běží jakoby samo. Pacient 
se těší na návrat domů a ptá se lékařů, 
kdy to bude možné. S myšlenkou na 
návrat je dobré si položit otázku, zda se 
o sebe bude člověk schopen postarat 
sám, nebo počítá s pomocí partnera, 
dětí či dokonce odborníků z oblasti 
zdravotní a sociální. A kdo mu v takovém 
případě může pomoci mezi prvními?

V nemocnici je vedle lékařů možné 
potkat i sociálního pracovníka, jehož 
cílem je podpořit hospitalizovaného 
člověka při řešení jeho ekonomické 
a sociální situace. K pacientovi je často 
povolán buď na žádost lékaře, nebo svou 
vlastní.

„Oslovit sociálního pracovníka již 
v nemocnici velmi doporučuji,“ říká Hana 
Krušelnická, sociální pracovnice Střediska 
sociálních služeb. „Pacientovi i rodině se 
tak dostane sociálně-právního poraden-
ství. Udělají si představu, jak je možné 
doma zajistit zdravotní péči, pečovatel-

skou službu a dozvědí se, jaké pomůcky 
bude propouštěný pacient potřebovat.“

Sociální pracovník, který je v nemoc-
nici v kontaktu s lékaři a zdravotními sest-
rami, propouštěnému pacientovi pomáhá 
zajistit služby sociální péče pobytového, 
ambulantního i terénního charakteru. 
Už v nemocnici je možné dostat první 
důležité kontakty na pečovatelskou služ-
bu, ošetřovatelská centra, domácí péči, 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním 
režimem a další zařízení. 

V možnostech sociálního pracovní-
ka je zajistit propouštěnému pacientovi 
i pobytové služby následné zdravotní 
péče, jako jsou léčebny pro dlouhodobě 
nemocné, hospice, rehabilitační ústavy, 
ale také terénní služby následné zdravot-
ní péče, ke kterým patří domácí péče či 
mobilní hospicové služby. 

Ve chvíli, kdy dostanete kontakt na 
Středisko sociálních služeb, sjednáte 
si termín, kdy se u vás doma uskuteční 
jednání o zavedení pečovatelské služby. 
Můžete očekávat, že se domluvíte, jakým 

Návrat z nemocnice: Víte, jak ho zvládnout?

Spolek_inzerce-11-let_96x136-5.indd   1 13.11.2022   20:09:36

způsobem vám paní pečovatelky pomo-
hou s osobní hygienou, s převlékáním, 
s podáním stravy, nákupem základních 
věcí či běžným úklidem, aby bylo v do-
mácnosti čisto, nevršilo se nádobí a vy 
jste se cítili dobře. Využít lze i dovážku 
obědů. Pocit jistoty mnoha lidem dodá 
tísňová služba, kterou Středisko nabízí 
seniorům, již se obávají náhlého zhoršení 
zdravotního stavu, pádu či jiné nepředví-
dané události. K přivolání pomoci v tako-
vém případě stačí stisk tlačítka.

Při sjednávání pečovatelské služ-
by je třeba si uvědomit, že se nejedná 
o zdravotnickou službu a že pečovatelky 
nesmějí poskytovat žádné zdravotnické 
úkony. Pokud je třeba převázat ránu, 
píchnout inzulin, podat léky a podobně, je 
nutné využít domácí péči, což je terénní 
zdravotní služba. 

Text: Iveta Czerná, 
koordinátorka PS, 
Středisko sociálních služeb

Pozvánka 
do divadla na zábradlí: 
Medvěd 
s motorovou pilou
Tvůrčí tým v čele s režisérem Janem Mikuláškem a dramaturgem Borisem 
Jedinákem uvedlo počátkem listopadu divadelní adaptaci povídek finské prozaičky 
Rosy Liksom pod názvem Medvěd s motorovou pilou. 

inzerce

Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili pravidelnou soutěž, 
v níž si můžete otestovat svůj pozorovací talent. 
Jaký dům je na fotografii a ve které ulici se nachází? 
Správné odpovědi můžete posílat do 12. 12. 2022
na redakce@praha1.cz.
Výherce se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla: Na fotografii byl 
roh ulic Týnská/Masná. Výhercem se stal Jiří Špánek. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18, 
na něj čeká kniha Pandemie: anatomie krize od Michala 
Kubala a Vojtěcha Gibiše z vydavatelství Kniha Zlín.

Blahopřejeme!  Foto: Jaroslav Tatek
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Akce pro seniory v listopadu, prosinci a lednu

listopad:

  Trénování paměti  
s Mílou Kahounovou

23. 11. ve 14:00 hodin v DPS Pštrossova
30. 11. ve 14:00 hodin v DPS Týnská

 Vánoční kutění
KDy A KDE: 23. 11. ve 14:30 hodin
v klubu seniorů Haštalka
KDy A KDE: 29. 11. ve 14:00 hodin
v klubu seniorů Tomáš
Volné pokračování malého kurzu výroby 
netradičních dekorací.

  Fórum mladých hraje seniorům
KDy: 24. 11. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
PŘIHlÁŠKy: 21. 11. 
Další koncert cyklu,
tentokrát trombonové kvarteto.

  smíchovská průmyslovka 
třetího věku: 
Polární záře

KDy: 30. 11. v 15:00 hodin
KDE: dozvíte se při registraci
PŘIHlÁŠKy: 2. 11.
Co je polární záře, jak vzniká,
jak se její existence vysvětlovala
v historii.

Prosinec:

  Trénování paměti  
s Mílou Kahounovou

7. 12. ve 14:00 hodin
v DPS U Zlaté studně
14. 12. ve 14:00 hodin
v BDPS Benediktská 
21. 12. ve 14:00 hodin
v DPS Pštrossova

  Vánoce v lysé
KDy: 2. 12. v 9:00 hodin
KDE: sraz u pokladen 
na Masarykově nádraží
Společná návštěva oblíbených 
vánočních trhů v lysé nad labem.

  beseda: 
Povídání o africe 3

KDy: 5. 12. v 14:30 hodin
KDE: klub seniorů Haštalka
PŘIHlÁŠKy: 28. 11.
o všedních i méně všedních zážitcích 
z černého kontinentu si budeme 
povídat s Janem Czerným.

  setkání s kulturou:  
lidové Vánoce v českých  
a moravských vesnicích

KDy: 7. 12. v 15:30 hodin
KDE: Malostranská beseda
VSTUPENKy: 29. 11. v infocentru 
Vodičkova 18
Vystoupí Eva Šašinková, František 
Novotný, Michal Horsák a Miloš Černý.

  Vycházka: 
slavné vily na hanspaulce

KDy: 13. 12. ve 14:00 hodin
KDE: dozvíte se při registraci
PŘIHlÁŠKy: 6. 12.
Vycházka z cyklu Tematické vycházky 
s Martinem. Informaci o vstupném 
podáme při registraci.

 Fórum mladých hraje seniorům
KDy: 15. 12. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
PŘIHlÁŠKy: 8. 12. 
Další koncert cyklu, tentokrát Vánoce 
s akordeonem a houslemi.
KDy: 19. 12. ve 14:00 hodin
KDE: DPS Týnská
PŘIHlÁŠKy: 12. 12.
Adventní zastavení s klasickou hudbou.

leden:

  Trénování paměti s Mílou Kahounovou
4. 1. ve 14:00 hodin v DPS Týnská
11. 1. ve 14:00 hodin v DPS Pštrossova
18. 1. ve 14:00 hodin v DPS U Zlaté studně
25. 1. ve 14:00 hodin v BDPS Benediktská 

  smíchovská průmyslovka třetího věku: 
Virtuální realita – jen hračka?

KDy: 18. 1. v 15:00 hodin
KDE: dozvíte se při registraci
PŘIHlÁŠKy: 11. 1.
K čemu všemu nám může virtuální realita 
pomoci?

 Fórum mladých hraje seniorům
KDy: 19. 1. ve 14:00 hodin
KDE: klub seniorů Tomáš
PŘIHlÁŠKy: 12. 1.
Další koncert cyklu, tentokrát dvě vio-
loncella. Vystoupí David Pěruška a Josef 
Matěj Švec.

 Písničky s humorem
KDy: 25. 1. v 15:00 hodin
KDE: Malostranská beseda
VSTUPENKy: 17. 1. v infocentru Vodičko-
va 18
Vystoupí Miroslav Šatoplet, luboš Forejt 
a Petra Rézová.

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

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

Prosincové 
seniorské výlety 2022
  Úterý, 6. prosince, 9:00 
Vánoční Drážďany (sasko, sRN)
Na tento výlet se přihlašuje od 15. listopadu 2022.

  Neděle, 18. prosince, 9:00 
Vánoční annaberg (sasko, sRN)
Na tento výlet se přihlašuje od 29. listopadu 2022. 

lednové 
seniorské výlety 2023
  Úterý, 10. ledna, 8:00
sklárna aJETO lindava a cvikov
Na tento výlet se přihlašuje od 2. prosince 2022.

  Čtvrtek, 26. ledna, 8:00
Peruc – zámek a louny 
Na tento výlet se přihlašuje od 13. prosince 2022.

odjezd autobusu od Rudolfina v ulici 17. listopadu.
Výlety jsou organizovány zdarma a pouze pro obča-

ny seniorského věku s trvalým bydlištěm v Praze 1 
(doprava, návštěva objektů, oběd, služby průvodce,  
koordinátor výletu).

způsob přihlašování. Pouze osobně přes podatelnu 
ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. odhlašování stejným  
způsobem, popř. telefonicky: 221 097 280,  
221 097 300. Pro velký zájem o seniorské výlety  
sdělujeme, že se senior může přihlásit pouze na jeden  
výlet v daném měsíci a upřednostněni budou ti, kteří 
se nezúčastnili minimálně tří posledních 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

První premiérou sezony 2022/23 
v Divadle v Dlouhé je inscenace Jana 
Friče Už není třeba dělat vůbec nic. 

Divadlo v Dlouhé: 
Už není třeba dělat vůbec nic

Téma, zda je vůbec možné se v této 
turbulentní době zastavit, aby se 
člověk setkal sám se sebou, a s čím se 

v takovém okamžiku musí konfronto-
vat ve vztahu sám k sobě i ostatním, 
je prozkoumáváno nejen v textové, ale 
i scénické rovině celého tvaru. „Název 
Už není třeba dělat vůbec nic může 
mít mnoho významů. My jej nevní-
máme jako nihilistickou představu, 
že nic nemá smysl, ale spíše jako 
snahu nedělat nic zbytečného, nic 
navíc, což je v rozporu se současnou 
zahlcující nadprodukcí. Jde o hledání 
určitého minimálu, který je nezbyt-
ný k tomu, abychom žili spokojený, 
naplněný, vyrovnaný, šťastný život,“ 
říká dramaturgyně a spoluautorka 
scénáře Kateřina Součková. 

Pohybové lekce zdarma
Pokud máte trvalé bydliště v Praze 1, máme pro vás a váš  
doprovod nabídku pohybových lekcí ve studiu MaisElOVka 
zdarma. akci můžete využít do konce letošního roku. 

Rezervace lekcí je možná na e-mailu: 

studiomaiselovka@420people.org
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz, kterým prokážete 
své trvalé bydliště. 

Pro všechny zájemce o cvičení je od pondělí do čtvrtka otevřeno 
pohybové centrum Tělocvična v žitné 13. 

Můžete si tu zacvičit sami v malé posilovně, kde najdete rotopedy, 
chodicí pás, posilovací věž a lavici. 

kdo chce raději cvičit v partě, může si vybrat z široké nabídky 
druhů cvičení, například cvičení na židlích, pilates, taiči, cvičení 
na záda, jóga, ale také jiu jitsu. 

Nové kamarádky i kamarády hledají také dámy z tanečního 
kroužku Medunky, který se tu schází vždy ve středu odpoledne.

Pokud si chcete zacvičit a potřebujete více informací,  
volejte paní Němcové, telefonní číslo 601 188 315. 
Poradí vám, kdy máte přijít.

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
mailto:studiomaiselovka@420people.org
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Tajenka z minulého čísla: AUTO JOSEFA KEMRA

AUTOR
JIRKA

KŘÍŽOVKA
ZVOLÁNEK

HLÍZA
KOLOKÁZIE

JEDLÉ
(TARO)

ŽIVIČNÝ
POVRCH

VOZOVEK

SPZ
TÁBORA

NÁROČNÝ
PĚŠÍ VÝLET

ČÁSTI 
ÚST

INICIÁLY
EINSTEINA

TAJENKA NULOVÉ
IZOKLINY

SPZ 
SVITAV

PATRO VE
STODOLE

(NÁŘEČNĚ)

TROJHLAVÝ
SVAL

JMÉNO
SKLADATELE

MÁCHY

ČÁRA
(SLOVENSKY)

POPRAVČÍ
NEPŘÍJEMNÝ

ZÁŽITEK OTOČKA

ZÁMOŘSKÁ
VELMOC

DNY 
V TÝDNU

SPZ
KLATOV

DRTINY

DĚTSKÝ
POZDRAV

INICIÁLY
ZPĚVAČKY
FILIPOVÉ

LEDY

SLOVENSKÉ
HISTORICKÉ

ÚZEMÍ

ZNAČKA
HLINÍKU

VÝNOSY
Z VKLADŮ

VÝBORNĚ

ŘECKÉ
PÍSMENO

INDICKÁ
NÁBO-

ŽENSKÁ
SKUPINA

MOŘSKÝ
PRŮLIV

DRTI

RUSKÝ
VLÁDCE

SVĚTADÍL

FRAN-
COVKA

HRUBÝ

KONST-
RUKCE

STŘECH

LETADLA

CITOSLOVCE
ROZSVÍCENÍ

SOCIA-
LISTICKÁ 

TĚLO-
VÝCHOVNÁ 
INTERNACIO-

NÁLA

PRVKY
CHŮZE

INSPEKČNÍ
PROHLÍDKA

BRIGÁDA
SOCIA-

LISTICKÉ
PRÁCE

MZDA

SEVERO-
AMERICKÝ

STÁT

TROPICKÉ
DUŽNATÉ

OVOCE

POMŮCKA:
AKLINY;

IST;
KULKAS;

LOKA.

ŽEBRA

ŠIRÝ

VYKONÁVAT
DROBNÉ

PRÁCE

BULHARSKÁ
PÁLENKA

VÍTĚZ ZLATÉ
PŘILBY (OLE)

KRYLOVY
INICIÁLY

NADMĚRNÁ
TVOBA ŽLUČI

LOKNA
(ZASTARALE)

VZTAŽNÉ
ZÁJMENO

ZABIJAČ-
KOVÁ

POCHOUTKA

VČELÍ ÚL
(ZASTARALE)

OSOBNÍ
ZÁJMENO

KVĚTNÍ
PRÁŠEK

RYCHLÍK 

ŠACHOVÁ
REMÍZA

OSOBNÍ
ZÁJMENO

CHOR-
VATSKÝ
OSTROV

OTISKY
NOHOU
V PÍSKU

SEVŘENÁ
RUKA

CITOSLOVCE
TIŠENÍ

JMÉNO
HERCE

TROJANA

ZNAČKA
MOUKY

NERVOVÉ
ZÁŠKUBY

RUCE VÍSKA

JIHO-
EVROPAN

PROSTOR 
ZA

OSVĚTLENÝM
TĚLESEM

DUŠEVNÍ 
ŠOK

(SLOVENSKY)

VíTáNí ObČáNků PRAHA 1

Pokud máte zájem své děťátko slavnostně uvést mezi 
občany naší městské části, pošlete nám svoji přihláš-
ku mailem na adresu radka.jirikova@praha1.cz nebo 
poštou na odbor kultury, sportu a zahraničních vztahů, 
Vodičkova 681/18, 115 68, Praha1, k rukám Radky Jiří-
kové. Do hlavičky e-mailu nebo na obálku uveďte heslo 

„Vítání občánků“. Dále nám napište jméno dítěte, datum 
narození, adresu trvalého bydliště v Praze 1 (popř. také 
korespondenční adresu, pokud je jiná, než adresa trvalého 
bydliště) a kontakt na vás. Na základě této přihlášky 
budete postupně zváni na konkrétní obřad. Prosíme 
o strpení, když pozvánku dostanete za delší dobu. 

Alois Vála Antonín BartáčekAntonie Šmatová Eleonora Krchová

Vítání občánků...

Elias Gorovoj Karel DřevínekJulie Romanová Lada Tomšejová

Zachariáš HlavicaMarie Dřevínková

Tentokrát zveřejňujeme fotografie dětí, které byly slavnostně uvítány do života 
28. dubna 2022. Slavnostní a milé setkání rodičů, dětí a zástupců radnice 
se odehrálo tradičně v obřadní síni Staroměstské radnice. 
I my přejeme našim nejmladším obyvatelům a jejich rodičům hodně štěstí!

Kurátor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU ) Karel Kučera 
nás stručně seznámí s historií objektu, který je mezi těmi, 
jež spravuje Prague City Tourism, v řadě ohledů výjimečný.

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali Antonína Vlasáka. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Vodičkova 18 na něj čeká knížka 
Miliónový jeep, kterou napsal Jan Novák a vydalo Argo. 
Blahopřejeme! 

I tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 12. prosince.

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