
Jedna
zpravodajsko-publicistický magazín Prahy 1  prosinec 2022

Přejeme 
vám 

krásné 
Vánoce 

a šťastný 
nový rok



32              

V

fotostrana praha 1 3prosinec 2022 aktuality

Kde si v Praze 1 
zabruslíte?

Více informací: 
www.capadlo.com, 
www.hristenafrantisku.cz 
a www.praha1.cz.

Středisko sociálních služeb 
přeje všem hezké Vánoce!
na leden pak středisko připravuje tyto jednorázové akce:

  trénování paměti s Mílou Kahouno-
vou

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 Benedikt-
ská 

 setkání s kulturou: rozhovory cella 
a klavíru 
KDY: 11. 1. v 15:00 hodin
KDe: Malostranská beseda
VsTUpenKY: 3. 1. v infocentru Vodič-
kova 18
Vystoupí adam Klánský a anna Knouli-
chová.

 Beseda: novinky v právech spotřebi-
telů od ledna 2023
KDY: 16. 1. ve 14:30 hodin
KDe: klub seniorů haštalka
pŘihLÁŠKY: 9. 1.
Zástupci sdružení obrany spotřebite-
lů nás seznámí s novinkami v našich 
právech.

 smíchovská průmyslovka třetího 
věku: Virtuální realita – jen hračka?
KDY: 18. 1. v 15:30 hodin
KDe: dozvíte se při registraci

pŘihLÁŠKY: 11. 1.
V čem všem 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 
violoncella. 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  
Vodičkova 18
Vystoupí Miroslav Šatoplet,  
Luboš Forejt, petra rézová.

Pro podrobnosti sledujte nástěnky 
v klubech seniorů, domech s pečovatel-
skou 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 při-
hlásit k odběru novinek e-mailem. 

Přihlašování na akce a další informace: 
tereza nosková, 607 048 183 

Advent u nás

Foto: Jaroslav Tatek a pavel Dvořák

Výlety pro 
seniory v únoru 
a březnu
  Čtvrtek 9. února, 8:00  liblice  

– zámek a litoměřice  
(přihlášky od 10. ledna 2023).

  Pátek 24. března,  
8:00 Zemský hřebčinec  
Písek a Borotín  
(přihlášky od 9. února 2023).

odjezd autobusu od rudolfina v ulici 
17. listopadu. Výlety jsou organizovány 
zdarma a pouze pro občany seniorského 
věku s trvalým bydlištěm v praze 1. 

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 upřednostněni budou ti senioři,  
kteří se nezúčastnili minimálně  
3 posledních výletů. Den před odjez-
dem výletu je možné zavolat Karla Ulma 
a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo. 
případné změny budou každému 
účastníkovi včas sděleny telefonic-
ky. proto vždy uvádějte svůj telefonní 
kontakt, nejlépe mobilní telefon. 

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

Bruslíme na Františku, a to až do 
12. ledna. některé časy jsou vy-
hrazeny pro školy z prahy 1 a naši 
občané mají slevu na bruslení. 
speciální ekologický povrch ze syn-
tetického materiálu na vás čeká na 
střeleckém ostrově, kde se bude brus-
lit do 31. ledna. Vstupné je pro občany 
prahy 1 zdarma. Všední dny od 14:00 
do 21:00, víkendy od 12:00 do 21:00. 
Zdarma se už také bruslí na čapadle 
u hollaru na smetanově nábřeží. 

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/


5

S

S
4 54 PoMoc PotřeBnýM praha 1 prosinec 2022 roZhoVor 

nemusíme dělat velké věci, aby-
chom změnili svět. Darujte letos pod 
stromeček skutečný dárek. Třeba 
nohy v teple pomohou domácnos-
tem v Česku, které zasáhlo zvyšová-
ní cen energií a potravin. sazenice 
stromků nebo kohoutek na vodu 
umožní lidem v chudých zemích 

lépe bojovat se suchem. Dívčí síla 
zase podpoří dívky a ženy v zemích, 
kde nemají rovná práva. Ti, kteří si 
z uvedených možností nevyberou, 
mohou věnovat srdce na dlani. 
pomohou tak těm, kteří to budou 
zrovna nejvíce potřebovat. naku-
pujte na www.skutecnydarek.cz 

Darujte vánoční dárek
i lidem v nouzi
Spolu s Arcidiecézní charitou Praha se na vás obracíme 
s touto adventní výzvou: Obdarujte o Vánocích nejen své 
blízké. Darujte, prosíme, vánoční dárek i lidem v nouzi!

Skutečné dárky přináší 
naději doma i ve světě

pražská arcidiecézní charita je důvěry-
hodnou organizací se stoletou historií. 
provozuje azylové domy, domovy pro 
seniory, terénní sociální služby, noclehár-
ny, nízkoprahová denní centra, odborné 
sociální poradny a řadu dalších služeb pro 
ty, kteří se ocitají v bezvýchodné situaci 
nebo potřebují péči. Její pomoc se každo-
ročně dostane k tisícům nejpotřebnějších.

a jak můžete pomoci? Vyberte 
praktický dárek, který byste potřebné-

mu člověku rádi dali: noc v teple, hřeji-
vé oblečení nebo potravinový balíček. 
pro většinu z nás jsou samozřejmostí, 
pro řadu seniorů a sociálně potřebných 
rodin nikoli. charita váš dar promění 
v podporu lidem, kteří se ocitají v tíživé 
životní situaci. Váš dar potěší a pomů-
že zároveň. 

Dar můžete poslat na sbírko-
vý účet arcidiecézní charity praha 
749986/5500. Variabilní symbol 

označí dárek, který jste vybrali:  
40 22 (noc v teple, doporučená 
výše daru 500 korun), 40 02 (teplé 
oblečení, 1 000 korun) nebo 41 22 
(potravinový balíček, 2 000 korun). 
Darovat můžete také online na 
www.praha.charita.cz/adventni-
-vyzva.

Děkujeme vám za pomoc a přejeme 
všem lidem dobré vůle krásné a požehna-
né vánoční svátky! 

Přijďte si 
na Václavské 
Vánoce 
pro světlo 
z Betléma

plamínek odebraný z věčného ohně, 
který hoří v jeskyni pod bazilikou naro-
zení páně v Betlémě v centrální části 
palestiny, představuje symbol míru, 
lásky, naděje a přátelství. rozvoz světla 
zajišťují skauti a skautky z celého světa.
Do projektu www.betlemskesvetlo.cz 
se každoročně zapojuje také sdružení 
nového Města pražského, z. s. od 18. 
do 24. prosince, v čase 10:00–22:00, si 
tak můžete pro Betlémské světlo přijít na 
trhy v horní části Václavského náměstí. 
U pódia bude umístěna lucerna, od níž 
bude možné přenést světlo do vlastní 
lucerny. pokud ji doma nemáte, můžete ji 
koupit přímo na trzích. „Světýlko na noc 
ukládáme do jednoho členského hotelu, 
kde se o něj starají, a ráno zase putuje na 
trhy,“ prozradila nám Monika Vlková, pro-
jektová manažerka ze sdružení nového 
Města pražského, z. s. 

Blíží se prezidentské volby. Před deseti lety poškodil  
vaši kandidaturu těsně před volbami dezinformační inzerát 
v bulvárním deníku. Dodnes jsou z toho vaši voliči smutní.  
Jaký jste z toho měl tenkrát pocit vy?
no, že jsem prohrál. Víte, já jsem to očekával. nevím, jaký 
jsem byl kandidát, ale jako analytik nebývám špatný. a mně to 
nevyšlo... před výsledky jsem obědval se svojí rodinou, která 
se na volby přijela podívat, a ptali se mě, jak to vidím. a já jim 
řekl, že když dosáhnu třetiny, bude to slušný výsledek, za který 
se nemusím stydět. a bylo to lepší. Kdybych vyhrál, divil bych 
se sám, protože zázraky se v posledních 2000 letech nedějí. 

Překvapilo vás, kam se pak ubírala naše republika? 
nepřekvapilo mě to, ale moje očekávání to bohužel předčilo. 
naštěstí situace se už proměňuje. 

Mají se o post prezidenta ucházet někdejší členové  
komunistické strany?
Klíčové je to, jak se kdo chová a jedná po desetiletí od pádu 
totalitního režimu. V rakousku jsem poznal lidi, kteří byli ve 
dvaceti nadšeni hitlerem a pak se stali příkladnými demo-
kraty. U nás také byla spousta lidí v KsČ a pak prospěli de-
mokracii. Kdo byl v osmdesátých letech vojákem z povolání, 
ten byl automaticky v komunistické straně. Takže to břemeno 
z minulosti není podle mne stoprocentní důvod nekandi-
dovat, i když se mnou někteří lidé okolo mě nesouhlasí.

Vy jste se dovedl prezentovat osobitě. nepřipadají 
vám nynější kandidáti bezvýrazní?
Upřímně řečeno, nikdo na mě nedělá hrozný dojem. Vím, 
že někteří by byli dobří prezidenti, ale nejsou dobří kandi-
dáti. chybí jim to, co se nyní nazývá elegantním slovem 
charisma. Moje matka pro to měla výstižnější výraz – nemá 
plebs appeal. a přiznejme si, ten měli Klaus i Zeman. 

na svém facebookovém profilu jste kdysi zmínil  
oblíbený vánoční pokrm...
Kapr načerno! Můj otec a já jsme jej milovali! To byl prastarý 
rodinný recept ještě z orlíka. Letos  budu u mladšího syna, asi 
ve Vídni, tam mají jiné zvyklosti. ale po Vánocích, doma na Dře-
víči, si kapra načerno určitě nechám připravit. a také vánočku!

Máte s Vánoci spojené nezaměnitelné zvyky? 
Vánoce vnímám přes náboženskou stránku. nedovedu si  
je představit bez bohoslužby. Doufám, že se i letos dosta- 
nu na půlnoční mši. a pak tady v Čechách máme poklad, 
a to jsou koledy. Jsou krásné a výjimečné, ty veselé plné  
humoru. Vždy na svátek svatého Štěpána jsem ve Vídni  
chodíval s otcem do českého kostela na koledy. někdy v pa- 
desátých letech jsem tam zezadu slyšel, jak je někdo zpívá 
a zná všechna jejich slova. otočil jsem se. Byl to nejstarší syn 
knížete Františka Ferdinanda zavražděného v sarajevu. ptal 
jsem se, jaktože je všechny umí? Řekl mi: co se divíš, vždyť 
jsem vyrostl v Čechách na Konopišti, já ty koledy miluji.  
V rakousku mají sice nejslavnější vánoční píseň stille nacht, 
ovšem něco tak krásného jako české koledy postrádají.

co popřejete čtenářům magazínu Jedna do nového roku?
aby se zamysleli nad Vánocemi. Že nejde o žranici a pití, ale 
o něco úplně jiného. některé děti sotva vědí, o čem Vánoce jsou. 

(recept na kapra načerno podle schwarzenbergů naleznete na 
www.praha1.cz a na fB Praha 1 online).

Text: Michaela Šulcová Foto: Jaroslav Tatek

Karel Schwarzenberg:
Koledy jsou výjimečný poklad
S Karlem Schwarzenbergem jsme se sešli na počátku adventu 
v Národní kavárně na Národní třídě. Povídali jsme si o prezidentských volbách, 
ale také o blížících se Vánocích. 

Díky opravené studni nemusí paní Nazreth v Etiopii chodit 4 hodiny pro vodu

https://www.betlemskesvetlo.cz/
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Místní parlament
Rubrika určená pro názory a sdělení politických uskupení zastupitelstva Prahy 1

reZiDenti 1

naši milí přátelé, spoluobčané,  
sousedé, prostě vy všichni, co zde  
s námi sdílíte naši jedinečnou prahu 1.  
Zkráceně rezidenti z prahy 1. 

Blíží se nám nový rok 
a s ním i Vánoční svátky. 

co tedy si přát?

      Vánoce jak od Lady
        Dětem pod stromečkem jejich vysněné 

poklady
       nějaké drobnosti pro nás dospělé,  

aby naše srdce potěšily
      Krásné žití
      hojně jídla
      hvězdy štěstí, ať nám svítí
      Vánoční vločky
      rozsvícené stromečky
      Vánoční cukroví
       a vše, co ještě... Kdo ví?

prostě vše nej, ať se nám zde dob-
ře daří, ať jsme zdraví, ať jsme 
k sobě milí a slušní. a žijme tady 
tak, aby z nás měl Ježíšek radost, 
ať se k nám vrací každé Vánoce, 
protože mu je tady s námi dobře.

 
Vaši reZiDenTi 1

klub Praha 1 soBĚ a Zelení

Vánoční svátky představují pro cent-
rum náročné období. i přes praktické 
nedostatky ve veřejném prostoru, ulice 
přeplněné auty, zkažený vzduch, koše 
vrchovaté odpadků a nevlídné počasí 
totiž historické jádro města stále nabízí 
lákavou atmosféru pro lidi z celého světa. 
sami přitom potřebujeme ještě leccos 
stihnout a dodělat, než se definitivně roz-
loučíme s odcházejícím rokem. Zkusme si 
ale tentokrát najít více času na to zastavit 
se v ulicích, kterými běžně jen pospíchá-
me za našimi povinnostmi, u domů, které 
často překrývají reklamní poutače, nebo 
na prostranstvích, jež obsadily různé 
nevábné atrakce. Jistě všude najdeme 
možnosti úprav a vylepšení, pokaždé ale 
narazíme na něco, co činí prahu 1 jedi-
nečnou. Užijme si to. přejeme radostné 
svátky a těšíme se na setkání v novém 
roce!

praha 1 soBĚ a Zelení

oDs

Vážení spoluobčané,
rok 2022 máme téměř celý za sebou. 
praha 1 má nyní nové vedení a ambici-
ózní plány. Za nás všechny, kteří oDs na 
radnici reprezentují, bych vám rád něco 
slíbil. Jsme i nadále otevřeni všem, které 
dění na praze 1 zajímá a chtějí ho s námi 
řešit. Bylo to tak v minulosti a bude tomu 
tak i nyní. obracíte se na nás se svými 
konkrétními problémy, nápady nebo sna-
hou pomoci. Být tu pro vás není jen naše 
povinnost, je to především radost; jedině 
tak víme, že to, co děláme, má smysl a cíl.

přejeme vám proto krásné Vánoce 
a příjemný vstup do nového roku. ať je ten 
příští rok úspěšnější a pro nás všechny 
krásnější. Mysleme na své blízké a pracuj-
me všichni na tom, aby byl svět okolo nás 
lepším místem. 

richard Bureš,
předseda oDs praha 1

Piráti a občané z Prahy 1

Milé sousedky, milí sousedé,
mnozí z nás si užíváme zasloužený advent, 
ve kterém nezapomínáme ani na ty, kteří 
prožívají náročná životní období. Bylo pro nás 
potěšením se s vámi potkávat u rozsvěcení 
vánočních stromečků i při jiných příležitos-
tech v průběhu celého roku. přijměte od nás, 
pirátů, poděkování za všechny vaše podněty 
i podporu. Jste pro nás těmi nejdůležitější-
mi, bez kterých by naše práce neměla smyl. 
i nadále budeme mít na paměti každého 
z vás a budeme se soustředit na vytváření 
spravedlivých podmínek pro všechny. Užijte 
si svátky v posilující vzájemnosti a v novém 
roce vám přejeme hlavně zdraví, štěstí a lás-
ku. naše dveře jsou vám otevřené.

Za Piráty a občany z Prahy 1, 
Ivana Antalová, radní pro sociální věci 
a bezbariérovost ivana.antalova@praha1.cz

My, co tady žijeme

pokud do rubriky místní parlament přispěje 
všech devět stran a uskupení, které byly 
v září tohoto roku zvoleny do Zastupitelstva 
prahy 1, dá se se skoro stoprocentní jistotou 
odhadnout, že si přečtete devět přání k Vá-

nocům a samozřejmě také k novému roku. 
nic proti tomu. Ještě, že máme ty Vánoce, 
kdy alespoň jednou za rok popřejeme svým 
blízkým i vzdáleným, aby se měli dobře. 
Že nás čeká nelehká doba, nemusíme 
ani připomínat. ale je i v této době dobré 
připomenout, jak jsme zvládli před dvaceti 
lety povodně či před dvěma lety covidovou 
nákazu. Věříme, že i dnešní dobu a hlavně 
tu budoucí společně zvládneme. samozřej-
mě i my, co jsme byli zvoleni za uskupení 
My, co tady žijeme, přejeme vám, co tady 
žijete, vše dobré, a to nejen o Vánocích.  

McTŽ 

naše Praha 1

přeji všem našim sousedkám, sousedům, 
sousedčatům, známým i neznámým  
hlavně hodně zdraví, protože tahle  
divnodoba přejde a zase přijde čas  
hojnosti, protože praha je jenom JeDna.

s veškerou úctou
ing. Vojtěch ryvola, radní pro dopravu 

toP 09

Vážení a milí spoluobčané. s mnohými z vás 
jsme se již setkali při některé z událostí, kdy 
jsme spolu s vámi rozsvěceli vánoční strom-
ky na některém z náměstí. ať už to bylo na 
první adventní neděli na petrském náměstí, 
den poté před radnicí, kde jste mohli proho-
dit pár slov s našimi kolegy, kteří vám rozlé-
vali svařák na zahřátí nebo na Václavském 
náměstí, mezi davy. Jistě jste se s některými 
našimi členy setkali a popřáli si klidné a po-
žehnané Vánoce. Určitě jsme se nestačili 
pozdravit s vámi všemi čtenáři, a tak to 
chceme napravit touto cestou. chceme vám 
popřát klidné a pokojné svátky strávené 
v blízkosti vaší rodiny. My během svátků na-
čerpáme nové síly a příští rok tu pro vás bu-
deme připraveni nadále naslouchat vašim 
problémům a odhodláni řešit vaše trápení.

Top 09

Místní ParlaMent   praha 1

Základní informace pro občany MČ Praha 1 
k volbě prezidenta republiky
Volba prezidenta republiky se uskuteční ve dnech:
I. KOLO: ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a případné II. KOLO: ve dnech 27. a 28. ledna 2023
(vždy v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin)

okrsek č. sídlo volební místnosti Dostupnost volební místnosti

1001
pobočka Městské knihovny v praze 
pohořelec, pohořelec 111/25

BeZBariÉroVÁ VoLeBnÍ MÍsTnosT

1002
Malostranská základní škola, 
Josefská 626/7

zvýšené přízemí, cca sedm schodů

1003
Malostranská základní škola, 
Josefská 626/7

zvýšené přízemí, cca sedm schodů

1004 spŠ Grafická, Maltézské náměstí 16 zvýšené přízemí, cca pět schodů

1005
Gymnázium Jana nerudy, 
hellichova 457/3

zvýšené přízemí, cca dvacet schodů

1006 akademie věd Čr, národní 5
1. patro, ze zvýšeného přízemí výtah 
(do zvýšeného přízemí je to cca deset schodů)

1007
ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 
výukou matematiky, Uhelný trh 4

zvýšené přízemí, 
cca deset až patnáct schodů

1008
ZŠ Brána jazyků s rozšířenou 
výukou matematiky, Uhelný trh 4

zvýšené přízemí, 
cca deset až patnáct schodů

1009 ZŠ curieových, Dušní 19 1 patro /mnoho schodů/

1010 ZŠ curieových, Dušní 19 1. patro /mnoho schodů/

1011
Veselá škola ZŠ a ZUŠ, 
soukenická 10

BeZBariÉroVÁ VoLeBnÍ MÍsTnosT

1012
spŠ sdělovací techniky, budova Malá 
Štupartská 8, praha 1

přízemí, tři schody

1013 ZŠ curieových, Dušní 19 1. patro /mnoho schodů/

1014
ZŠ Gymnázium J.G.Jarkovského, 
budova Klimentská 1550/38

zvýšené přízemí, cca deset schodů

1015
ZŠ Gymnázium J.G. Jarkovského, 
budova Klimentská 1550/39

zvýšené přízemí, cca deset schodů

1016 ZŠ Jindřišská, Jindřišská 32 BeZBariÉroVÁ VoLeBnÍ MÍsTnosT

1017
oŘ Městské policie praha 1, 
opletalova 19

zvýšené přízemí, cca deset schodů

1018
ÚMČ p1, zasedací místnost, 
Vodičkova 18

BeZBariÉroVÁ VoLeBnÍ MÍsTnosT

1019 ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, praha 1 1. patro /mnoho schodů/

1020 ZŠ Vodičkova, Vodičkova 22, praha 1 1. patro /mnoho schodů/

1021
ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou 
matematiky, budova Vojtěšská 13

zvýšené přízemí, cca deset až patnáct schodů

aktuÁlní PřehleD VoleBních okrskŮ s aDresou VoleBní Místnosti

Voličem je státní občan České republiky, 
který alespoň druhý den volby prezidenta 
dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole 
volby prezidenta může volit i občan, který 
alespoň druhý den konání druhého kola vol-
by prezidenta dosáhl věku 18 let. překážka-
mi ve výkonu volebního práva jsou zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvo-
du ochrany zdraví lidu a omezení svéprávno-
sti k výkonu volebního práva.

okrsky a síDla 
VoleBních Místností
pro volbu prezidenta republiky je na území 
městské části praha 1 zřízeno celkem  
21 volebních okrsků. Vyhledávač volebních 
místností bude zveřejněn na webových 
stránkách našeho úřadu ve dnech voleb, in-
formaci o sídle své volební místnosti obdrží 
volič společně s doručenými hlasovacími 
lístky.

VoliČské PrŮkaZy
o voličský průkaz lze požádat: osobně 
u Úřadu městské části praha 1, informační 
centrum: do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů, tj. do 11. ledna 2023 do 
16:00 hodin.  Zmeškání lhůty pro podání 
žádosti o voličský průkaz nelze prominout. 
Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede 
dnem voleb, tj. do 6. 1. 2023 příslušnému 
obecnímu úřadu – v tomto případě Úřadu 
městské části Praha 1. Podání může být 
učiněno v této formě: v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
– ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje 
proto, aby byl volič, který o vydání voličské-
ho průkazu žádá, chráněn před zneužitím 
tohoto institutu, nebo v elektronické podobě 
zaslané prostřednictvím datové schránky 
(iD datové schránky MČ praha 1:  
b4eb2my). Voličské průkazy se vydávají 
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,  

tj. od 29. prosince 2022, a to buď osobně 
voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče žádající-
ho o vydání voličského průkazu. při ztrátě 
nebo odcizení voličského průkazu nelze 
vydat duplikát.

V případě, že volič výslovně nepožádá 
pouze o voličský průkaz na některé kolo 
volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz 
pro obě kola volby (jeden pro první a druhý 
pro druhé kolo).

VoliČský PrŮkaZ 
Pro PříPaDné Druhé kolo 
VolBy PreZiDenta
pro případné druhé kolo volby prezidenta, 
které by se konalo ve dnech 27. a 28. ledna 
2023, platí, že žádost o voličský průkaz 
pouze pro 2. kolo volby prezidenta v lis-
tinné podobě opatřená úředně ověřeným 
podpisem voliče, případně žádost v elek-
tronické podobě zaslaná prostřednictvím 
datové schránky, musí být příslušnému 
obecnímu úřadu doručena nejpozději 
7 dnů přede dnem konání 2. kola volby 
prezidenta, tj. do pátku 20. ledna 2023. 
osobně lze žádost o vydání voličského 
průkazu pro 2. kolo volby prezidenta podat 
do okamžiku uzavření stálého seznamu 
voličů, tj. do středy 25. ledna 2023 do 
16:00 hod.

uŽiteČné oDkaZy Či inforMace
užitečné odkazy a další informace 
týkající se volby prezidenta republiky 
naleznete na webových stránkách Úřadu 
městské části Praha 1 www.praha1.cz 
pod sekcí VolBy.

V případě jiných dotazů se můžete 
obracet na odbor občansko-správních 
agend, oddělení správního řízení Úřadu 
městské části praha 1, buď osobně – de-
tašované pracoviště Vodičkova 32, Praha 1 
(2. patro) v úřední dny: pondělí a středa 
od 8:00 do18:00 hodin nebo telefonicky 
221 097 397, 221 097 190 (Bc. ručka,  
ing. sodomková).

V době konání voleb, tj. 13. ledna 2023 od 
14:00 hodin do 14. ledna 2023 do 14:00 
hodin (a v případě ii. kola ve dnech 27. led-
na 2023 od 14:00 hodin do 28. ledna 2023 
do 14:00 hodin) bude na telefonním čísle: 
221 097 397 fungovat volební dispečink 
(informace k volbám). 

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

http://www.praha1.cz/
http://www.praha1.cz/
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nick archer, velvyslanec spojeného  
království Velké Británie a severního irska

o Vánocích budu 
v praze se svou širší 
rodinou, která na 
svátky dorazí z anglie. 
K jídlu budeme mít 
– jako řada angličanů 
– pečenou husu. Kdo 

zná Dickensonovu Vánoční koledu, ví, že 
toto jídlo bývalo pro anglické Vánoce 
tradiční. Dnes dává většina přednost 
krůtě nebo i bezmasému jídlu. po hlavním 
chodu bude následovat vánoční pudink. 
a mezi vším tím hodováním si najdeme 
čas na návštěvu kostela, na procházky 
prahou a rozhodně také na britskou 
komedii Láska nebeská.

Pasi tuominen, velvyslanec finska
nejvíce se těším, že 
budu trávit Vánoce 
v klidu se svou 
rodinou. na naší 
vánoční tabuli 
nebude chybět lohi 
a lanttulaatikko 

neboli losos a tradiční finský pokrm: 
zapečený tuřín. K finským vánočním 
pokrmům patří neodmyslitelně šunka 
a zapečené sladké brambory. Domov 
krásně provoní glögi (podobné jako 
svařené víno) s mandlemi a rozinkami 
a sladkou tečkou bude joulutorttu 
(sladkost z listového těsta) a piparkakku 
(perníček). Jediné, co si na Vánoce přeji, 
je, aby všichni strávili svátky v klidu 
a míru se svými blízkými.  

fredrik Jörgensen, velvyslanec Švédska
Vánoce strávím 
s rodinou v Česku 
a moc se na to těším. 
s manželkou a synem 
si hodláme užít 
předvánoční atmosfé-
ru staré prahy a na 

rezidenci nás čeká několik adventních 
akcí, jako jsou tradiční švédské oslavy 
svaté Lucie. ani v praze nesmí na našem 
vánočním stole chybět tradiční švédská 
štědrovečerní večeře ve formě smör-
gåsbord, neboli, jak vy říkáte, švédského 
stolu. prostíráme totiž všechny možné 

dobroty, ze kterých si vybere každý: 
masové kuličky, lososa, švédský bram- 
borový salát, vánoční šunku, klobásky, 
nakládaného sledě, domácí játrovou 
paštiku či speciální rybí pokrm  
lutfisk.

andreas kühne, velvyslanec německa
Vánoce strávím 
s rodinou v Lobkovic-
kém paláci. protože 
teď nemáme v rodině 
malé děti, nebudeme 
si dávat velké dárky. 
Místo toho si o Štěd-

rém večeru jako každoročně zahrajeme na 
„vánoční skřítky“: každý z nás si začátkem 
prosince vylosuje v aplikaci člena rodiny, 
kterého následně obdaruje nějakou malič-
kostí. Takovýto způsob obdarovávání má 
zvláštní půvab, protože předem nevíte, od 
koho dárek dostanete.

V německu neexistuje jedno tradiční 
vánoční jídlo, výrazně se totiž liší region 
od regionu. co budeme jíst, ještě nevím 
– rozhodneme o tom demokraticky, jak se 
sluší a patří (usmívá se). 

Se společností Prague City 
Tourism a její průvodkyní 
Danou Kratochvílovou jsme 
se tentokrát vypravili na 
Pražský hrad.

než se do areálu hradu vydáme, shro-
máždí nás průvodkyně pod Masaryko-
vou sochou, odkud je nejlepší výhled 
na vstupní křídlo nového královského 
paláce. představí nám základní dispo-
zici prvního nádvoří a trochu ostýchavě 
připomene, že vstupní portál s roko-
kovým mřížovím, který střeží dvojice 
zápasících titánů, opravdu není (viz 
taJenku švédské křížovky na str. 11), 
jak to před hradem často slýchá. a pro-
tože se vločky mísí s kapkami a vlhkost 
zalézá za límce, proběhneme bezpeč-

Procházka sídlem českých králů

obchod JeDna BeDna, Žitná 23
neziskovka Bona, o. p. s., pomáhá 
lidem s duševním onemocněním 
začlenit se zpět do společnosti. 
V rámci sociální rehabilitace pro-
vozuje také obchod, který najdete 
v Žitné 23. Tam můžete koupit origi-
nální rukodělné výrobky z chráněných 
pracovišť po celé České republice 
i ze slovenska. V nabídce najdete 
produkty z vlastní textilní a sklář-
ské dílny i od jiných dodavatelů.

Vánoce velvyslanců 
Několika velvyslanců, kteří sídlí v naší městské části, jsme se zeptali, jak prožijí Vánoce 
a jaké je tradiční vánoční jídlo v jejich rodné zemi. 

nostními rámy na čtvrté hradní nádvoří 
a odtud do sucha blízkého průchodu.

Tady k nám verši své kroniky (a ústy 
průvodkyně Dany) promluví kronikář 
Dalimil, aby nám popsal, jak došlo ke křtu 
knížete Bořivoje. právě on totiž nechal 
v těchto místech, před palisádou tehdy 
ještě dřevěného hradu, vystavět kostelík 
panny Marie.

po druhém nádvoří přeběhneme 
do tělesa Matyášovy brány. Je součástí 
mohutné chodby spojující jižní křídlo 
hradu s pověstnou rudolfovou galerií nad 

konírnami. Tím se dostaneme k císařově 
umělecké sbírce, jež byla unikátní i na 
poměry uměnímilovné renesanční evropy 
a jejíž cena činila sedmnáct milionů 
zlatých, dalších 1,231 kilogramu nezpra-
covaného zlata nepočítaje. 

na třetím nádvoří se před námi v celé 
monumentální nádheře objeví katedrála 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha. podél 
starého královského paláce se pak pře-
suneme na náměstí U svatého Jiří, kde 
pravidelně stává hradní vánoční strom, 
tradiční místo sbírky na dobročinné účely. 
prohlédneme si baziliku svatého Jiří 
z desátého století, jež se postupně stala 
vzorkovníkem všech stavebních slohů, 
a kolem rožmberského paláce pokračuje-
me k Černé věži, kde prohlídka končí.

Kompletní nabídku vycházek nalez-
nete na stránkách prague city Tourism. 

Text a foto: prague city Tourism

Všelijak poplantane
Vít slíva v rozhovoru 
s Jiřím trávníčkem
(host)

Literární vědec a kritik Jiří 
Trávníček rozpráví s význam-
ným českým básníkem 
a pedagogem Vítem slívou. 
rozhovor vede velmi otevřeně, 
ale zároveň s humorem 
a nadhledem. 

V hlavní roli srdce
Petr neužil
(Kniha Zlín)

srdce je zásadním orgánem 
lidského těla i univerzálním 
symbolem života. Kdo jiný by 
mu měl rozumět lépe než 
kardiolog petr neužil? Ve svém 
deníku dává nahlédnout do 
vývoje kardiologie a seznamuje 
s konkrétními případy léčby. 

Michal Jareš
Případ clifton
(academia)

Kniha se věnuje nejen 
vzniku a popisu fenomé-
nu detektivních sešitů 
u nás, ale přináší i katalog 
všech dostupných 
případů našeho prvního 
českého seriálového 
detektiva. 

Nové české knihy

Vánoční soutěž o CD

Příští stanice 
muzikálová
Michael prostějovský je nejen 
známý textař, libretista a produ-
cent, ale také Čestný občan 
prahy 1. společně s ním jsme 
připravili soutěž o jeho nové cD. 
Jde o muzikálové cD Báry Basikové 
a Jakuba hübnera s názvem příští 
stanice muzikálová, natočené ve 
spolupráci se symfonickým orches-
trem Českého rozhlasu. posluchači 
se mohou těšit na nahrávky z muzi-
kálů Johanka z arku a sunset Boule-
vard a také na melodie z cats, Jesus 
christ superstar nebo starmanie.
Už teď připravujeme s Michaelem 
prostějovským zajímavý rozho-
vor, který najdete v lednovém 
vydání magazínu JeDna. 

soutěžní otázka: 
Jaký byl první polistopadový  
muzikál, pro který Michael  
Prostějovský přebásnil libreto?

správné odpovědi můžete posílat 
do 31. 12. na redakce@praha1.cz.

hvězdný bazar, Jungmannova 3
Unikátní místo, kde se setkáte se skvě-
lými lidmi, nakoupíte originální oblečení 
a ještě podpoříte dobrou věc. obchod 
funguje již léta jako charitativní pro-
jekt na podporu paraplegiků. nejen že 
výtěžek z tržby míří za hendikepova-
nými osobami, ale mnoho z nich tady 
také pracuje. přestože jsou na vozíčku, 
fungují jako plnohodnotní pracovníci 
obchodu. Kromě oblečení nabízí také 
čaje, kávu, přírodní šťávy a bižuterii.  

františek Šmehlík
Šelma
(argo)

Detektivní román s prvky 
politického thrilleru. 
novinář a jeho part-
nerka jsou zavražděni 
v chatě nedaleko Šum-
perka. podle indicií šlo 
o nájemnou vraždu, ale 
způsob zabití připomíná 
nevyřešenou sérii vražd 
před sedmi lety. 

prosinec 2022  tiPy na VÁnoČní DÁrkyVÁnoČní anketa – VychÁZka praha 1

Dárek, 
který pomůže
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tajenka z minulého čísla: PraŽských VĚŽí
Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali pana Jiřího hrušku. V redakci, v oddělení vnějších vztahů, 
palackého 5 (budova polikliniky), na něj čeká kniha Deník doktora z Mrnic, 
kterou napsal Martin Jan stránský. Blahopřejeme! 

nová tajenka (viz článek na str. 8 procházka sídlem českých králů): ..., který střeží dvojice zápasících  
titánů, opravdu není  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (viz taJenku), jak to před hradem často slýchá.
 
i tentokrát posílejte vyluštěnou tajenku na redakce@praha1.cz, a to do 31. prosince.

Krušné podmínky, v nichž pražští lampáři pracovali, popsalo 
v srpnu 1898 právo lidu: „V zimě musí býti lampář hodinu před 
svícením na strážnici, jak služební řád předepisuje, jelikož musí 
již o čtvrté, ba i o třetí hodině odpolední lampy rozsvěcet, což 
trvá dobrou hodinu,“ líčil deník. poté pokračoval: „Nato o deváté 
hodině jde zhasínat svítilny do průchodních domů, o desá-
té polovici plamenů na kandelábrech a o jedenácté zhasíná 
určenou mu část svítilen, což opět trvá dobrou hodinu. Po 
této práci může se teprve odebrat na odpočinek, ovšem ještě 
ne domů, nýbrž na strážnici. Nespí však dlouho. O třetí, čtvr-
té nebo páté hodině ranní jest probuzen, aby šel rozsvěcovat 
svítilny pro metaře. Nyní musí čekat u metařů a opět za nimi 
zhasínat, aby se mnoho nespálilo. U metařů musí stát mnoh-
dy až do sedmi ráno i za krutého mrazu nebo prudké sněhové 
chumelenice. O osmé hodině ranní konečně jde zhasínat tak-
zvané celonoční plameny. Pak teprve může odejít domů.“ 

Tak pokračoval život pražského lampáře po celý týden, 
včetně neděle. před nástupem na odpolední směnu byl navíc po-
vinen svůj okrsek (čítající obvykle 65 až 75 svítilen) projít, lampy 
omýt, případně vyčistit ty, které předchozí noci špatně svítily.

od otištění článku uplynulo několik týdnů, když se v kance-
láři ředitele městské plynárny objevil řadový rozsvěcovač anto-
nín otčenášek a prohlásil, že musel dát vrchnímu rozsvěcovači 
Karlu reslovi tři zlaté, aby byl vůbec do obecních služeb přijat,  
a další jeden zlatý, aby ho vrchní lampář uvolnil na den, kdy 
se měl ženit. Kdyby nezaplatil, nepustil by ho.

pravidelně musel také reslovi odvádět část své, již tak 
nuzné mzdy, eventuelně kupovat vrchnímu lampáři potraviny, 
zejména uzenky nebo slanečky. 

Když se vrchní rozsvěcovač resl dozvěděl o výpovědi, jíž 
učinil antonín otčenášek, rozhodl se domáhat očisty u soudu. 
Ten proběhl 9. prosince 1898 a otčenášek žalovaný pro urážku 
na cti hned zkraje prohlásil, že si za vším stojí, že dokonce musel 
jednou zastavit zimník a podruhé hodinky, aby mohl dát reslovi 
úplatek tři a později dva zlaté.  

poté vypovídal žalující, tedy vrchní rozsvěcovač Karel resl. 
nepočínal si zrovna důvtipně. připustil totiž, že „někdy obdržel 
od lampářů sobě podřízených nějakou diškreci“. To soudce 
zarazilo a nařídil předvolání všech pětatřiceti staroměstských 
lampářů k důkladnému výslechu. V tu chvíli resl od žaloby 
upustil. rovnalo se to přiznání viny a úředníci pražského magis-
trátu vrchního rozsvěcovače z rybné ulice také ihned propustili. 
Vymámení slanečci ho přišli draho. 

Text: Dan hrubý, autor knižního cyklu pražské příběhy
Foto: plynárenské muzeum, Jiří Všetečka

VV rohovém domě U Hlupotů (Rybná 753/29) bydlel vrchní pražský lampář, 
v tehdejším jazyce rozsvěcovač Karel Resl. V říjnu 1898 ho jeden z podřízených, 
řadový lampář Otčenášek, obvinil z úplatkářství. 

Vrchní lampář mámil 
z podřízených slanečky

Prázdniny 
v Janově
osmnáct dětí, jejichž rodiče využili 
nabídku odboru sociálních věcí 
a zdravotnictví MČ praha 1, odjelo 
na podzim do školy v přírodě v Ja-
nově nad nisou. oblíbenou tradiční 
akci finančně podpořila městská 
část a o program se postarali jako 
každý rok pracovníci oddělení péče 
o rodinu a děti. Děti navštívily mj. 
lanové centrum, sjížděly bobovou 
dráhu nebo jezdily na koních. 

až do 26. ledna máte možnost v sVČ 
Jednička v Truhlářské 8 navštívit výstavu 
jedenácti výtvarných pedagogů z našich 
základních škol a některých gymnázií. 
připravila ji pracovní skupina pro kulturní 
povědomí projektu Místní akční plán roz-
voje vzdělávání ii – MČ praha 1 (Map ii) 
ve spolupráci se střediskem volného času 
Jednička. Jedná se o vůbec první výstavu 
pedagogů-výtvarníků vyučujících na zá-
kladních a středních školách v praze 1. 

skvělé druhé místo obsadil 
v krajském kole 15. ročníku  
Logické olympiády pořádané  
Mensou Čr Viktor Vojta ze  
4. třídy ZŠ nám. curieových. 
soutěž je založena na schopnos-
ti logicky uvažovat a hledat nová 
řešení. a jak sám Vojta říká,  
díky soutěži ho logika začala 
bavit ještě víc. 

Unikátní výstava 
Universum Gratulujeme!

Legendární snímek Jiřího Všetečky pořízený na Hradčanském 
náměstí u jednoho z posledních osvětlovacích kandelábrů, které 
v Praze zbyly

Prvních dvě stě plynových lamp se objevilo v Praze v roce 1847. 
Od té doby se staly, spolu s lidmi, kteří je obsluhují, součástí 
atmosféry města
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VÁCLAVSKÉ VÁNOCE
Horní část Václavského náměstí 25. 11. 2022 – 3. 1. 2023
Tradiční vánoční atmosféra na tradičním místě s širokou nabídkou řemeslných dárků. 

Podpora neziskových organizací v rámci projektu Podpoř dobro, občerstvení, hudební vystoupení 
a zejména možnost zastavit se ve shonu běžných dní a vychutnat předvánoční atmosféru 

v samém centru Prahy.
                           Program:

28. 11.  pondělí 16:00 - 18:00  slavnostní zahájení za účasti představitelů radnice MČ Praha 1, rozsvěcení stromu,

   Podřipský žesťový kvintet / kapela The Brownies
30. 11. středa 18:00-19:00  Pražský rock&popový band SO FINE
2. 12.  pátek 17:00 - 18:00  latino band Atarés
5. 12. pondělí 17:00 - 19:00  Mikuláš, čert a anděl nadělují dětem – tradiční mikulášská nadílka

7. 12. středa 15:00 - 18:00  Vystoupení dětských sborů a skupin – Rolnička Praha, Sbor ZŠ a gymnázia Gutha  

   Jarkovského, sbor Wings,  moderuje Lucie Pernetová
8. 12. čtvrtek 18:00 - 19:00 Pražský rock&popový band SO FINE 

12. 12. pondělí 18:00 - 19:00  kapela The Brownies
13. 12. úterý 18:15 - 19:00  Podřipský žesťový kvintet zahraje tradiční české koledy

14. 12. středa  15:30 - 18:00 Vystoupení dětských sborů a skupin – družina ZŠ Vodičkova, 

   Masakrozní hustec, chlapecký sbor Bruncvík,  Dětská studia Čmelda, 

   moderuje Lucie Pernetová 

15. 12.  čtvrtek  15:30 - 16:00 Podřipský žesťový kvintet zahraje tradiční české koledy

16. 12. pátek 18:00 - 19:00 kapela The Brownies
18. 12. neděle  od 17:00  Betlémské světlo – přijďte si pro plamínek, svíčky a lucerničky k zakoupení na místě

19. 12. pondělí  15:30 - 16:15 Podřipský žesťový kvintet zahraje tradiční české koledy

  18:00- 19:00 kapela The Brownies
22. 12. čvrtek 14:30 - 15:15 Podřipský žesťový kvintet zahraje tradiční české koledy

24. 12. sobota  22 - 23:00  Štědrovečerní bohoslužba pod širým nebem, kterou bude provázet 

   farář Filip Jan Rathouský z Řádu menších bratří Františkánů 

   se zpívanými koledami s doprovodem dudy a kontrabas                                                                                    

                        Změna programu vyhrazena.

POŘADATEL A PROVOZOVATEL PARTNEŘI AKCE

CH
RÁ

NĚ
NÁ DÍLNA

INSPIRACE

 

OTEVÍRACÍ DOBA: 
stánky s řemesly – denně 10:00 – 20:00           stánky s občerstvením – denně 10:00 – 22:00

Více informací k akci Václavské Vánoce 2022 naleznete na www.CentrumPrahy.cz, Facebooku a Instagramu Václavské náměstí

Farnost panny Marie sněžné
Jungmannovo nám. 18, praha 1 

Vás srdečně zve a pořádá 

tříkrÁloVý koncert
neděle 8. ledna 2023 v 16.00 hodin

kostel Panny Marie sněžné, 
Jungmannovo nám. 18, Praha 1

Účinkují:
Dětský pěvecký soubor noctuella

sbormistryně hana Trejbalová
a

hostivický pěvecký sbor
sbormistryně hana Krejčová

 
Dobrovolné vstupné bude věnováno 

tříkrálové sbírce 2023

Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

úterý 20. prosince 2022 v 18:00

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

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

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


