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Terezie Radoměřská Slovo starostky
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Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie
Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

Lednový koncert  
POCTA HUDEBNÍM LEGENDÁM

úterý 31. ledna 2023 od 18 hodin

Kostel sv. Martina ve zdi
Martinská 8, Staré Město, Praha 1

Markéta Fassati  –  soprán
Pavel  Větrovec –  klavír

František Raba –  kontrabas

Vstupné dobrovolné

Koncert je pořádán 
ve spolupráci s Prahou 1 

Kostelní slavnosti

www.praha1.cz
www.kostelnislavnosti.cz

Koncert inzerát 95 x 134.indd   1 03.01.2023   18:46:35

VEDOUVVVV

hlavní pracovní poměr
pružnou pracovní dobu
platové ohodnocení dle nařízení vlády
stravenky, zdravotní volno, odměny, osobní 
ohodnocení, příspěvek na dopravu
příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
nástup možný ihned

NABÍZÍME:

milada.balkova@praha1.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE A NABÍDKY:

www.praha1.cz

Vedoucího

vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském 
studijním programu 
v oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru
praxe min. 5 let

POŽADAVKY:

12. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné 
praxe 30.000 až  41.000 Kč
osobní ohodnocení
příplatek za vedení

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

- vedení a koordinace stavebního úřadu MČ Praha 1 

ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 8. ÚNORA 2023.

VEDOUVVVV

hlavní pracovní poměr na dobu určitou
pružnou pracovní dobu
platové ohodnocení dle nařízení vlády
stravenky, zdravotní volno, odměny, osobní 
ohodnocení, příspěvek na dopravu
příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
nástup možný ihned

NABÍZÍME:

milada.balkova@praha1.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE A NABÍDKY:

www.praha1.cz

Kurátora/ku 
pro děti a mládež

min. vyšší odborné vzdělání v oborech dle zákona o sociálních
službách
doba určitá - zástup za mateřskou dovolenou cca do 8/2024

POŽADAVKY:

11. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné 
praxe 26.000 až 37.000 Kč
osobní ohodnocení 
zvláštní příplatek

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

- zajišťování sociálně-právní ochrany dětí 
- zajišťování a poskytování odborného sociálního 
poradenství a provádění sociální práce s rodinami 
v krizových situacích

ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 30. LEDNA 2023.

VEDOUVVVV

hlavní pracovní poměr
pružnou pracovní dobu
platové ohodnocení dle nařízení vlády
stravenky, zdravotní volno, odměny, osobní 
ohodnocení, příspěvek na dopravu
příjemné pracovní prostředí v centru Prahy
nástup možný ihned

NABÍZÍME:

milada.balkova@praha1.cz

BLIŽŠÍ INFORMACE A NABÍDKY:

www.praha1.cz

Vedoucího

min. vyšší odborné vzdělání
zkušenost s vedením pracovního kolektivu vítána

POŽADAVKY:

10. platová třída; rozmezí platových tarifů dle délky započitatelné 
praxe 23.000 až 34.000 Kč
osobní ohodnocení 
příplatek za vedení

PLATOVÉ ZAŘAZENÍ:

- vedení a koordinace informační kanceláře s agendami 
vidimace, legalizace, Czech POINT, informačního servisu

ODPOVĚDI ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 3. ÚNORA 2023.

akTualiTy

FOTOsTRaNa

ZDRaVOTNicTVí

Jak Dál s PaRkOVáNíM ElEkTROkOlOběžEk?

ROZhOVOR s MísTOsTaROsTkOu 
kaTEřiNOu klasNOVOu
OcENěNé sTaVby V Naší MěsTské čásTi: 
MalOsTRaNská bEsEDa a kuNsThallE
cORRENcy POMáhá

TRžNicE OžiVuJí cENTRa METROPOlí

Naši žiVNOsTNíci

škOlsTVí: ROZhOVOR  s TOMášEM lEDViNkOu, 
řEDiTElEM MalOsTRaNskéhO GyMNáZia
bEZPEčNOsT

MísTNí PaRlaMENT

Příběhy Našich sOusEDů: 
MiROslaV JaNEk, JiNDřiška NEVyJElOVá
OsObNOsT PRahy 1: lENka kERlická

POZVáNka PRaGuE ciTy TOuRisM 

sEVERské POVíDky V DiVaDlE Na ZábRaDlí

ROZhOVOR s MichaElEM PROsTěJOVskýM 

kDO byli MaNžElé sONNEVENDOVi?

hisTORiE PRahy 1: Příběh NEVěRNicE haVElkOVé

POšTOVNí MuZEuM: 
c. k. PRiVilEGOVaNá Malá POšTa
PřEDNášky V žiDOVskéM MuZEu 

iNFOsERVis

PROJEkTy PRO sENiORy: služba TísňOVé PéčE

iNFORMacE k VýMěNě TRaMVaJOVých kOlEJí 
Na Malé sTRaNě
iNFOsERVis

NOVé čEské kNihy

křížOVka

ObčaNská sPOlEčNOsT: alZhEiMER caFé

VíTáNí ObčáNků

Vážené dámy, vážení pánové, milí sousedé, ani jsme 
se nenadáli a klid vánočních svátků i silvestrovské veselí 
jsou za námi, ba dokonce se už převalily týdny roku 
nového. Upřímně doufám, že jste jej zahájili úspěšně 
a spokojeně.

Všichni víme, že před námi stojí rok složitý a plný velkých 
výzev. Víme, že trvající ruská agrese na Ukrajině bude i na-
dále velmi negativně ovlivňovat život také v naší zemi. Jejím 
následkem je zdražování energií a tím i všeho ostatního. To 
v kombinaci s následky nezodpovědné politiky Babišovy vlády 
přináší také mimořádně vysokou inflaci, která dopadá na úplně 
každého z nás. Velmi dobře si uvědomuji, do jak složité, možná 
i takřka neřešitelné situace se mohou mnozí z nás dostat. 

A tady musím říci – my jsme obec, my jsme komunita 
lidí, my jsme sousedé, kteří si pomáhají. náš úřad je připra-
ven každému podat pomocnou ruku. Státní podpora v tíživé 
životní situaci může být řešením, avšak mnozí, kteří by ji moh-
li využít, se buď ostýchají, nebo nevědí, jak na to. Uvědomme 
si ale, že říct si o pomoc či radu v těžké době, kterou jsme 
nezavinili, není žádná ostuda, není to nic pokořujícího. Když 
jsme nemocní, jdeme si pro pomoc k doktorovi. Když nám ně-
kdo rozbije auto, jdeme si pro pomoc do pojišťovny. A když se 
dostaneme do tíživé situace, musíme se obrátit tam, kde nám 
pomoci mohou. Možná to nejste vy sami, kdo pomoc potře-
buje. Prosím vás proto, buďte všímaví vůči svým sousedům či 
přátelům a podpořte je v jejich odhodlání říci si o pomoc.  

náš úřad je připraven. Zaměstnanci příslušných odborů 
umějí pomoci každému, kdo bude jejich podanou ruku potře-
bovat. neostýchejte se přijít. My jako politická reprezentace 
v rámci tvorby rozpočtu hledáme cesty, jak může případně 
sama městská část pomoci tam, kam státní pomoc nedosáhne. 

Rok, který právě začal, ale nemusí být jen složitý. Bu-
deme pracovat na zlepšení každodenního života a věřím, že 
se nám postupně bude dařit zlepšovat dopravu, parkování, 
obtížný turismus i bezpečnost našich ulic a ochranu zeleně. 
Krom toho se u nás v Praze 1 děje a bude dít spousta zají-
mavých sportovních, společenských i kulturních akcí. Těším 
se, že se na nich spolu potkáme. 

Vaše starostka
Terezie Radoměřská 
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Pomáháme vám vyřídit

Chcete na veřejnosti uspořádat hudební produkci, sportov-
ní akci anebo výstavu? Chcete požádat o pronájem bytu 
v domě s pečovatelskou službou? V hledání informací, jak 
na to, vám pomůže rychlá navigace přímo na úvodní strán-
ce našich webových stránek, a to mj. v těchto oblastech:
 doprava a parkování, dopravně-správní agendy
 Sociální péče a zdravotnictví
 Bydlení a nebytové prostory
 Osobní doklady

Sekci „Pomáháme vám vyřídit“ najdete přímo  
na úvodní stránce www.praha1.cz nebo na odkazu  
https://www.praha1.cz/clanky/pomahame/ 

Praha 1 zajistila provoz areálů Na Františku a v Masné

leden 2023 akTualiTy

Ve sportovních areálech Prahy 1 na 
Františku a Masná ukončil svoji činnost 
jejich dosavadní provozovatel Sport-
-Technik Bohemia. První městská část 
oba areály převzala a zahájila jejich další, 
i když omezený provoz. Ten je zaměřen na 
děti z mateřských, základních a středních 
škol. Trvat by měl do řádného a transpa-
rentního výběru nového provozovatele.

Smlouva s dosavadním dlouholetým 
provozovatelem Sport-Technik Bohemia 
skončila už k 30. září 2022, předchozí 
vedení radnice ale bohužel včas neza-
jistilo výběr nového provozovatele. Při 
nástupu nové Rady MČ Praha 1 tak už 
byly oba areály uzavřeny. Aby nedošlo 
k ohrožení hlavní bruslařské sezony 
pro děti i dospělé, ale i dalšího provozu 
a sportovního vyžití, dohodli se noví radní 
se společností Sport-Technik Bohemia 
na zajištění provozu obou areálů alespoň 
do 12. ledna 2023. 

„Chtěl bych velmi poděkovat majiteli 
Sport-Technik Bohemia panu Vopičkovi 
za roky spolupráce i za to, jak nám a ob-
čanům vyšel vstříc,“ ocenil 1. místosta-

rosta Prahy 1 david Bodeček. V současné 
době je však provoz zejména ledové plo-
chy energeticky velmi náročný a náklady 
na něj neúnosně narostly. „To, co Pra- 
ha 1 na základě minulé smlouvy investo-
vala za rok, nyní utratila za dva měsíce,“ 
zdůraznil david Bodeček.

„Snažili jsme se mnoha způsoby za-
jistit pokračování plného provozu. Hledali 
jsme možnost sponzoringu, jednali jsme 
s provozovatelem o prodloužení do konce 
ledna, kdy většinou zájem o bruslení kon-
čí. Současná energeticky nepříznivá doba 
to ale neumožnila,“ doplnila místostarost-
ka Prahy 1 Kateřina Klasnová. 

dočasný omezený provoz tak bude 
bez ledové plochy na Františku a nafuko-
vací haly v Masné. K bruslení lze ale využít 
kluziště na Střeleckém ostrově a ledovou 
plochu na čapadle u Hollaru. Radnice 
navíc slíbila, že od nové sezony by se na 
Františku zase mělo bruslit. ☺

Po dvanácti letech obnoví nemocnice na Františku 
provoz vlastní klinické laboratoře. K jejímu otevření by 
mělo dojít v řádu několika měsíců. laboratorní služby 
v nemocnici dosud zajišťovala externí společnost.
Připravovaná laboratoř klinické biochemie a hemato-
logie by měla provádět základní klinická vyšetření pro 
ambulance a lůžková oddělení nemocnice. do budouc-
na by laboratoř mohla zajišťovat laboratorní služby 
i pro další zdravotnická zařízení včetně soukromých 
ordinací praktických lékařů a specialistů. V plánu je 
také vybudování odběrového místa pro veřejnost.
V nemocnici na Františku byla v lednu otevřena nová  

nadstandardně vybavená ORl ambulance. Vede ji uznávaný 
odborník na ušní, nosní a krční onemocnění prof. MUdr. Jan  
Betka.

Kromě komplexních ORl služeb ambulance nabízí také 
speciální diagnostiku. Tu zajišťuje moderní endoskopický 
set, přístroj, který umí na sliznicích odhalit přednádorové 
stavy ve fázi, kdy jsou ještě léčitelné. Součástí ordinace je 
i spánková ambulance, kde mohou pacienti řešit poruchy 
dýchání ve spánku, a to včetně chrápání.

Ambulance ORl je od pondělí do čtvrtka určená pro 
akutní případy bez objednání, odpoledne jsou vyhrazena pro 
objednané pacienty. 

Novinky z naší Nemocnice Na Františku

dopravní podnik a Magistrát hl. m. 
Prahy připravují výměnu tramvajových 
kolejí v úseku zastávek Malostranská 
–Újezd. Koleje zde většinou slouží už 
jedenadvacet let, a tak je jejich život-
nost u konce. Jejich výměna má zajistit 
jak větší bezpečnost, tak podstatně 
tišší provoz. Připravili jsme proto pro 
vás informace o jednotlivých etapách 
rekonstrukce i o dopravních ome-
zeních, která jsou s nimi spojena.

Úpravy vedení tramvajových linek nalez-
nete na www.dpp.cz. náhradní autobu-
sová linka povede v 1. etapě z Újezdu na 
Malostranské náměstí, ve 2. až 4. etapě 
z Malostranské na Malostranské náměs-
tí. linka 194 bude na levém břehu jezdit 
během 1. etapy od nemocnice pod Pet-
řínem na Malostranské náměstí. Ve 2. až 
4. etapě už bude jezdit bez omezení. 

Více informací najdete 
na straně 34.

Vážení a milí občané Prahy 1,

Výměna tramvajových kolejí

Lesk virtuozity duchovních
árií českého klasicismu

baryton | Roman Janál
dirigent | Marek Štryncl
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evangelický kostel
U Salvátora Praha
27.2.2023 / 19:00

Sportovní areál Masná

1. kolo prezidentské volby
Výsledky v Praze 1:

Petr Pavel: 56,31 %
danuše nerudová: 16,35 %
Andrej Babiš: 12,62 %

Přijďte i k 2. kolu ve dnech 27. a 28. ledna!
další informace: www.praha1.cz.

MARTIN SUCHÁNEK,
KABINET ČESKÉ GRAFIKY A GALERIE 1
SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT  
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY K NEDOŽITÝM 
DEVADESÁTINÁM AUTORA

VLADIMÍR SUCHÁNEK
KRÁSNÁ NEZNÁMÁ

V ÚTERÝ 28. ÚNORA 2023
V 18 HODIN
GALERIE 1, ŠTĚPÁNSKÁ 47, PRAHA 1

Výstava bude přístupná od 1. 3. do 25. 3. 2023
úterý až pátek 10 – 12 / 13 – 18  sobota 10 – 14

vladimirsuchanek.art
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městská část Praha 1 dlouhodo-
bě podporuje klubovou, spolkovou 
a jinou zájmovou činnost a pomáhá 
spoluorganizovat společné aktivity 
pro veřejnost. Přestože sdružování 
občanů probíhá na dobrovolné bázi, 
vedení radnice by rádo motivovalo 
spoluobčany, kteří se starají o spol-
kovou činnost, aby se zapojovali do 
dalšího rozvoje a aby se tak prohlou-
bila vzájemná aktivní spolupráce mezi 
jednotlivými spolky a radnicí Prahy 1. 

Za podmínek vyhlášeného 
dotačního řízení mohou spolky žádat 
o finanční podporu v rámci dotačního 
programu na rozvoj občanské společ-
nosti a spolkové činnosti a dotačního 

programu v oblasti sportu. V průběhu 
celého roku pak mohou spolky, tedy 
i ty sportovní, žádat formou spoluú-
časti o podporu na jednotlivé akce, 
které spolek pořádá, anebo využít 
přímého spolufinancování spolkové 
akce ze strany MČ Praha 1 v rámci 
akcí „Poznej svého souseda“, které 
jsou určeny na podporu drobných 
lokálních akcí pořádaných jednotlivými 
spolky Prahy 1. některé spolky těchto 
možností využívaly i v minulých letech.

Jsou však i spolky, a to i sportovní, 
které existují, pracují, avšak my o jejich 
činnosti nevíme.

Rádi bychom vám proto na- 
bídli prostor k větší spolupráci, 

propagaci a zviditelnění činnosti 
vašeho spolku. V případě vašeho 
zájmu nás prosím kontaktujte na 
adrese: david.bodecek@praha1.cz 
– 1. místostarosta pro kulturu, 
spolky, školství a vnitřní chod  
úřadu,  a zároveň na adrese:  
linda.kleckova@praha1.cz  
– vedoucí odboru kultury, sportu 
a zahraničních vztahů, abychom 
zaplnili prázdná místa a získali pře-
hled o tom, čím vším občané Prahy 1 
žijí, co je zajímá a baví. V e-mailu 
prosím uveďte název, sídlo a charak-
ter činnosti spolku, kontaktní osobu 
a její telefonní číslo a dále e-mailo-
vou adresu spolku. 

mailto: david.bodecek@praha1.cz
mailto:linda.kleckova@praha1.cz
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Přijďte k nám, 
těšíme se na vás!

Vinárna u svaté anežky
Anežská 807/3, 
tel. 737 444 500

balkanova 
Karoliny Světlé 321/23, 
tel. 776 332 522

cafe Ebel 
Kaprova 15/11, 
tel. 604 265 125

kadeřnictví Fancy
elišky Krásnohorské 1037, 
tel. 776 209 219

Jídelna světozor
Vodičkova 39, 
www.jidelnasvetozor.webnode.cz

bread Gap
Tržiště 371, 
tel. 773 097 003

Max´s steakhouse
Ostrovní ul. 117/26, 
www.maxsteakhouse.cz

Masný krám
Tržiště 6, 
tel. 222 250 022

Rámování a paspartování
Pasáž U nováků, Vodičkova 30, 
tel. 608 703 173

I když už jsou advent i Vánoce za námi, byla by škoda nepřipomenout si krásné akce, které 
nejen městská část uspořádala pro svoje sousedy. V domech s pečovatelskou službou 
se jejich obyvatelé těšili z dárků, cukroví, zpívání koled, na Kampě a na trzích Václavské 
Vánoce se na Štědrý den rozdávala rybí polévka, v Malostranské besedě se osamělí 
senioři sešli u tradičního vánočního oběda, žáci ZŠ Malostranská si před Vánoci zazpívali 
v kostele. Jedním z vrcholů adventu pak byla Česká mše vánoční v rámci cyklu Kostelní 
slavnosti. A novoroční čočka na Kampě potěšila po bujaré silvestrovské noci každého.

Ohlédnutí za naším 
adventem a Vánoci

Rozdávání štědrodenní rybí polévky na Kampě

Vánoční oběd v Malostranské besedě Adventní setkání v DPS Týnská

Kostel sv. Jindřicha a Kunhuty rozezněla 
Česká mše vánoční pod taktovkou Markéty 
Fassati

Vystoupení žáků Malostranské ZŠ Obdarování lidí bez domova

Novoroční čočková polévka na Kampě

Foto: Jaroslav Tatek, Pavel dvořák

Foto: Jaroslav Tatek, Pavel dvořák

http://www.maxsteakhouse.cz/


98              

V

O

ZDRaVOTNicTVí PRAHA 1

V Římě začali s provozováním elektrokoloběžek před třemi lety. 
Bylo to v době pandemie a elektrokoloběžky se staly novou 
možností, jak se pohybovat po centru. A dosavadní zkušenosti 
tam mají podobné jako u nás. Také je netěší stoupající počet 
úrazů a poházená „přibližovadla“ na chodnících i silnicích. 
Římská radnice chce proto usilovat o snížení počtu elektroko-
loběžek. na druhou stranu existuje i mnoho příznivců tohoto 
způsobu dopravy. Ti zase po radnici vyžadují vybudování po-
třebné infrastruktury – parkovacích míst a nových cyklopruhů.

V Paříži jezdí elektrokoloběžky od roku 2018. Již po dvou 
letech došlo k citelné regulaci tohoto byznysu a tamější radnice 
nyní zvažuje výrazné zpřísnění podmínek pro provozování. V sou-
časné době je zavedeno omezení rychlosti na 20 km/h a snížen 
počet provozovatelů. Městská rada dokonce diskutuje o ukon-
čení licencí k provozování. Provozovatelé sami navrhují některé 
regulace, například zavedení poznávacích značek a kontrolu 
totožnosti a plnoletosti uživatelů.

I u nás snad vnese do byznysu s elektrokoloběžkami pořá-
dek nová legislativa. V Poslanecké sněmovně totiž vzniká zákon, 
který umožní elektrokoloběžky regulovat. 

Text: (red) Foto: Jaroslav Tatek

Komerčně 
pronajímaná 
kola a koloběžky: 

Jak dál 
s parkováním 
O tom, že používání elektrokoloběžek jako 
alternativy k ostatním druhům dopravy 
přináší různé problémy, jsme psali 
v listopadovém vydání. Tentokrát jsme 
požádali o vyjádření k parkování komerčně 
pronajímaných kol a koloběžek Vojtěcha 
Ryvolu, radního Prahy 1 pro dopravu,  
a Petra Kučeru, zastupitele první městské 
části. A také jsme nahlédli do Paříže 
a Říma, kde se potýkají s podobnými 
nesnázemi, které provoz sdílených 
koloběžek doprovázejí.

leden 2023  TéMa

Zeptali jsme se
Jak vnímáte problém parkování komerčně 
pronajímaných kol a koloběžek?

Vojtěch Ryvola, radní Prahy 1 pro dopravu 
Základní myšlenka sdílení byla líbivá. Mám kolo nebo 
koloběžku, ale nepotřebuji je k dennímu použití a mohu 
se o ně zdarma podělit. Jenže postupem času se 
vymyslelo, že odměna by nebyla marná. A tak je tu 
najednou spousta kol a koloběžek a o sdílení už urči-
tě nejde. Jde jen o klasickou půjčovnu bez nároku na 
provozovnu. Stačí pár kanceláří a jde se podnikat. A já 
bych to rád dostal do rozumných mantinelů. nápady 
jsou různé. například Hradec Králové se vydal ces-
tou záborů. Mě však daleko více oslovila cesta Brna. 
Vybudování parkovišť po celé Praze v dostatečném 
množství a vzdálenostech a prohlášení těchto míst za 
tržní místa. Zkrátka – půjčovny se udělají pod širým 
nebem. A nabízet službu jinde znamená porušení 
tržního řádu s pokutou do 100 tisíc korun. nejde o to 
firmy zruinovat, ale naučit je pořádku. Chceš podnikat, 
podnikej, ale nepřekážej. Za svoji koloběžku pokutu 
nikde nedostanu. Tam, kam ji postavím, ji totiž nenabí-
zím ke komerčnímu využití. To, jestli tento druh pod-
nikání zpoplatnit pro obec a v jaké výši (třeba sazbou 
za vozidlo a den), je věc druhá. Je určitě lepší jezdit po 
Praze na kole a koloběžce než autem, podpora toho-
to druhu dopravy je namístě, leč přeskakovat denně 
hromady kol a koloběžek na chodnících, to určitě ne!

Petr kučera, zastupitel Mč Praha 1
Kola a koloběžky by neměly překážet chodcům, a proto 
je potřeba v každé ulici vyznačit jejich parkovací místa. 
důležité je to zejména u kol, protože ta slouží obča-
nům k přepravě. U koloběžek, které poskytují zejména 
turistickou zábavu, připadá navíc v úvahu i zpoplat-
nění nabízené služby ze strany města. Podstatné je 
vytvořit pro cyklistiku v centru Prahy co nejlepší pod-
mínky tak, aby se jezdci ve strachu z automobilového 
provozu neuchylovali na chodník. Chodníky mají být 
bezpečným a bezbariérovým prostorem, takže kromě 
špatně zaparkovaných kol a koloběžek je podstatně 
důležitější omezit na chodníku parkování automobilů. 
Auta totiž na rozdíl od kol a koloběžek nelze posunout 
a člověk na vozíku nebo s kočárkem je pak v úzkých.

Ihned po zveřejnění informací o údajném 
plánovaném ukončení provozu Polikli-
niky Revoluční, která má soukromého 
vlastníka, mapoval skutečný stav radní 
pro zdravotnictví Prahy 1 Michal Müller. 
„Okamžitě jsem u vlastníka zjišťoval 
situaci a byl jsem ubezpečen, že nic ta-
kového neplánuje,“ popsal Michal Müller.

To potvrdila i Petra Seková ze sprá-
vy Polikliniky Revoluční. „Rádi bychom 
všechny návštěvníky naší polikliniky 
ujistili, že její fungování se v současné 
chvíli nijak neomezuje ani nekončí,“ 
uvedla. 

Zdravotnická zařízení 
v Praze 1

A jaké má majitel s poliklinikou plány? 
„S úřady máme rozjednanou realizaci 
nových oken, abychom zvýšili komfort 
v budově. Následovat bude řešení projektu 
rekonstrukce celé polikliniky. V prvním 
čtvrtletí bychom rádi spustili nové webové 
stránky, kde návštěvníci najdou aktuální 
informace a přehled všech odborností, 
které u nás mohou využít. Jsme rádi, že 
máme v poliklinice tak zkušené a reno-
mované lékaře, kteří jsou u nás i několik 
desítek let, a věříme, že nejen oni ocení, 
že se poliklinika po tolika letech začíná 
modernizovat,“ prohlásila Petra Seková.

Zdravotnická zařízení v Praze 1

K nejdůležitějším zdravotnickým zaříze-
ním na území naší městské části patří 
nemocnice na Františku, nemocnice 
Milosrdných sester sv. Karla Boromej-
ského, Polikliniky Palackého, Revo-
luční, Senovážné náměstí a Spálená 
a také lékařský dům v Mezibranské.

„Nemocnici Na Františku navíc vlast-
ní Praha 1. Její péči se snažíme neustále 
zkvalitňovat a modernizovat. V loňském 
roce tak v nemocnici přibyla nová ambu-
lance gynekologie, která stále nabírá nové 
pacientky, a v plánu je i vznik její lůžko-
vé části. Od 2. ledna má velmi kvalitní 
ordinaci ORL, disponuje i pohotovostní 
lékárnou a připomněl bych také špičkový 
CT přístroj,“ vyjmenoval Michal Müller. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

V závěru podzimu minulého roku se na některých sociálních 
sítích objevily zprávy o možném ukončení provozu Polikliniky 
Revoluční. Jaká je tamější situace a která významná  
zdravotnická zařízení jsou nám v Praze 1 k dispozici?

Nejvýznamnější zařízení v Praze 1

nemocnice na Františku 
tel. 222 801 111, www.nnfp.cz

nemocnice Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského v Praze
tel. 257 197 111, www.nmskb.cz

Poliklinika Palackého
tel. 251 116 600, 
www.poliklinika-palackeho.cz

Poliklinika Revoluční
tel. 221 715 200, 
www.poliklinikapraha1.cz 
(zde kromě rehabilitace naleznete i or-
dinace praktických a odborných lékařů 
a také laboratoř)

Poliklinika ve Spálené 
tel. 222 924 211, 
www.prahamp.cz

lékařský dům v Mezibranské
tel. 222 211 332, 
www.medicalcentre.cz

Poliklinika Senovážné nám.
Senovážné nám. 980/22 
(v budově polikliniky ordinují 
praktičtí i odborní lékaři)
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nerozhodovat od stolu

Radní naší městské části se na váš návrh 
rozhodli předložit občanům k participaci 
využití části parku cihelná, kde chtěli 
vaši předchůdci umístit poměrně velkou 
sochu. co bude předmětem participace? 
Když jsem převzala gesci životního 
prostředí, rekonstrukce parku Klárov byla 
již dokončena a těsně před dokončením 
je také sousední park Cihelná. Protože 
přímo v této lokalitě bydlím a léta jsem 
usilovala o revitalizaci obou míst, jejich 
úpravu jsem, stejně jako většina místních, 
kvitovala s povděkem. nicméně například 
výběr mobiliáře v parku Klárov nepova-
žuji za příliš zdařilý. Rovněž jsem zadala 
reklamaci podmáčeného a rozbahněného 
prostoru u pomníku druhého odboje.

V Cihelné pro změnu považuji za 
mimořádně nešťastné, že do parku, který 
ještě ani nebyl zkolaudován, předcho-
zí Rada rozhodla umístit restaurační 

zahrádky, které zaberou téměř 300 m2. 
Podobně nekoncepčně, v tomto případě 
formou dodatku, bylo rozhodnuto o umís-
tění sedm a půl metru vysoké sochy na 
betonový podstavec. Ten měl původně 
mít rozlohu 5 m2, pak až 9 m2. Beton se 
měl lít za peníze městské části a socha 
měla být instalována na pět let. Vůbec 
nehodnotím uměleckou kvalitu díla, ale 
před jejím umístěním v parku neproběhla 
žádná veřejná diskuze a nikdo ani nevzal 
v potaz, že umělecká díla v zeleni zname-
nají také zátěž na údržbu okolní travnaté 
plochy, která se pod tíhou bot zájemců 
o prohlídku sochy logicky mění na vydu-
paný mlat. To je dobře vidět například 
v parku Holubička pod Starými zámec-
kými schody anebo u Rudolfina. Z mého 
pohledu je potřeba, aby každá zvažovaná 
instalace uměleckého předmětu zohled-
nila i dopady na správu a údržbu. 

Předmětem participace má být ale 
celý prostor parku Cihelná. Za sebe po-
dotýkám, že v parku bývalo dětské hřiště 
a sportoviště a osobně by se mi mnohem 
více zamlouvalo vrátit se k této myšlence.

umisťování kulturních děl ve veřejném 
prostoru často vyvolává protichůdné 
názory. Počítáte s rizikem, že se občané 
neshodnou? 
Participaci má mít nově na starosti samo-
statný výbor pod vedením mého kolegy 
Martina Motla a já věřím, že občané 
rozhodnou moudře. Jak říkám, sama bych 
upřednostňovala znovuvybudování hřiště 
i s ohledem na nově otevřenou cyklostez-
ku, ale uvidíme, jak to dopadne. Za určitý 
úspěch považuji samotnou diskuzi nad 
využitím veřejného prostoru. Praha 1 si 
ale rozhodně zaslouží víc. Já a kolegové 
z ReZIdenTI 1 zastáváme názor, že každá 

akce na veřejném prostranství musí místu 
konání nebo zde žijícím občanům v první 
řadě nejdříve něco přinést. A tuto premisu 
budeme v následujícím volebním období 
rozhodně prosazovat.  
 
Zeleň v centru metropole často trpí nedo-
statkem prostoru, exhalacemi a dalšími 
vlivy. Jak jí chcete pomoci? 
Pro začátek by stačilo zeleni neškodit, 
neubírat ji a obnovit naopak všechna 
místa, kde vzrostlá zeleň už nyní být 
má, ale není. Viz například Ovocný trh, 
dvořákovo nábřeží atd. U parku Cihelná 
budu určitě požadovat alespoň částeč-
nou redukci restauračních zahrádek. 
Jsem přesvědčena, že není možné se 
veřejně chlubit revitalizací parku – tedy 
„zelení“ –, a pak do té zeleně v tichosti 
umístit obrovskou restaurační zahrádku. 
Ale je to i příklad takzvaného Anenského 
trojúhelníku nebo parčíku u Staronové 
synagogy. O dalším osudu takto důle-
žitých míst, kde místní občané navíc už 
jednoznačně ukázali, že jim na tamní 
zeleni záleží, není z mého pohledu 
možné rozhodovat od stolu z kanceláře 
budovy radnice bez zohlednění výsledků 
kvalitně realizované a naprosto transpa-
rentní participace. Jako Malostraňačka 
bych po diskuzi s místními také velice 
ráda dala konečně dohromady park 
Kampa, který si opravdu zaslouží ne 
nějakou monstrózní a finančně náklad-
nou úpravu, ale citlivou revitalizaci. 

Za jednu z priorit považuji také 
dohled nad údržbou stávající zeleně, za 
kterou Praha 1 platí nemalé finanční pro-
středky. do rozpočtu chci také dát návrh 
adekvátní částky na obnovu stávající 
zeleně. Společně s Technickou správou 
komunikací (TSK) povedeme diskuzi nad 
co nejrychlejší obnovou, ale i výsadbou 
nových stromů do ulic Prahy 1. Ráda 
bych také do rozpočtu prosadila granty 
na ozelenění vnitrobloků. Podporovat chci 
i nadále komunitní pěstitelství.

   
Úroveň úklidu v centru Prahy je asi 
podstatně lepší než v jiných městech. 
Na druhou stranu ji negativně ovlivňuje 
vytíženost veřejného prostoru.  
Jaké jsou vaše plány v tomto směru? 
Praha 1 je jako výkladní skříň nejen 
Prahy, ale i celé České republiky logicky 
nejvíce zatížena turismem. Je obrovská 
škoda, že to současné vedení hlavního 
města, které je primárně prostřednictvím 
svojí správcovské organizace TSK za 
úklid odpovědné, nevnímá. Praha 1 kvůli 
tomu už delší dobu supluje povinnosti 
magistrátu. Ať už se jedná o takzvané 
komplexní úklidy komunikací, instalaci 

a správu téměř tří set kusů odpadkových 
košů, zajišťování služby Pohotovostní 
linky úklidu a v posledních týdnech také 
pomoc v rámci zimní údržby chodníků. 
na tyto služby ale z naší strany dosud 
nejsou vynakládány adekvátní finanční 
prostředky odpovídající objemu a kva-
litě služeb, které Praha 1 potřebuje.

Opakuji ale, že čistota pozemních 
komunikací je povinností obce, tedy 
magistrátu, a nikoli části obce, tedy MČ 
Praha 1. Přesto jsem s pokračováním 
praxe, kdy Praha 1 platí za úklid a zimní 
správu mnoha ulic, souhlasila, protože 
občany nezajímá, kdo je například za 
zledovatělý chodník odpovědný, když je 
na našem území. Paralelně však povedu 
jednání se zástupci Magistrátu hlavního 
města Praha, aby se ke svým povinnos-
tem postavili čelem, a budu doufat, že 
dospějeme k závěru, že čisté a uklizené 
historické centrum Prahy je společnou 
vizitkou nás všech.

Podle toho, jakou měrou se bude ma-
gistrát přes svoji správcovskou organizaci 
TSK na správě čistoty veřejných komuni-
kací v následujících letech podílet, před-
ložím na jednání zastupitelstva návrh na 
úklid v režii Prahy 1. nechť si naše politic-
ká reprezentace rozhodne, zda a v jakém 
objemu se chce podílet na čistotě ulic 
a chodníků v Praze 1, nakolik a za kolik 
chce suplovat úklid, který má dělat hlavní 
město Praha. Vymlouvat se ale na to, že to 
je kompetence někoho jiného, už opravdu 
nechci. Máme právo na celoročně čisté 
a řádně spravované ulice v Praze 1.

   
sportovní veřejnost včetně dětí má  
v Praze 1 logicky omezené možnosti  

ke sportování a k využívání hřišť.  
co by se podle vás mělo změnit? 
Je bohužel pravda, že většina našich 
hřišť a sportovišť nijak neoslní. Je potře-
ba zmodernizovat a dovybavit je novými 
herními prvky umožňujícími využití i pro 
větší děti. Vzhledem ke změně klimatu 
je také důležité zajistit například zastí-
nění, mlžítka a vodní prvky. Za důležité 
považuji vytipovat místa, kde se dají 
vybudovat nová multigenerační hřiště, 
protože cvičit chtějí i dospělí a senioři. 
A konečně je podle mě nutné maximálně 
využít potenciál sportovišť na Františku 
a v Masné. Ty by měly přejít pod moji 
gesci, v současné době jsou pod škol-
stvím. Přebírat to ale budu jako horkou 
bramboru, kterou nikdo nechtěl. Roky se 
do areálů pořádně neinvestovalo. Ačkoli 
na podzim doběhla smlouva uzavřená na 
pět let, předchozí vedení radnice dokon-
ce nevypsalo výběrové řízení umožňující 
kontinuitu provozu. Takže teď jsme v si-
tuaci, kdy oba areály potřebují investice 
(zejména na Františku) a zároveň je 
třeba zajistit rychle provoz kvůli školám. 
Budu tedy usilovat o nalezení takové 
formy provozování, která zohlední veřejný 
zájem a co nejotevřenější výběrové řízení. 
důležité je využít potenciál obou spor-
tovišť na maximum, takže budu prosa-
zovat, aby Praha 1 co nejdříve vytvořila 
koncepci sportu, která zatím neexistuje. 
Pro rozhodnutí o dlouhodobém využití 
našich sportovních areálů ji ale spolu 
s participací považuji za klíčovou. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

S Kateřinou Klasnovou, místostarostkou, do jejíž kompetence patří životní prostředí 
a zeleň, hřiště, parky a sportoviště, veřejný prostor, úklid a čistota, jsme si povídali 
o budoucnosti parku Cihelná, o zeleni v centru Prahy, ale také třeba o úklidu naší 
městské části.
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Citlivě zasadit nové a přitom zachovat hodnotu toho 
původního – v současné době asi nejvýstižnější mo-
tto pro moderní architekturu v historickém městě. A to 
nejen v Česku. I proto je skvělé, že Malostranské be-
seda i Kunsthalle tento trend do puntíku naplňují. 

Malostranská beseda

Pokud jste pravidelnými účastníky akcí Prahy 1, s největší 
pravděpodobností jste již museli do Malostranské bese-
dy zavítat. Jen málokdo si však při návštěvě uvědomí, jak 
bohatá historie za zdmi této krásné stavby stojí. Budovu, 
která vznikla již v patnáctém století, nechali vybudo-
vat malostranští konšelé. Roli radnice pak plnila stovky 
let. Za tu dobu byla několikrát poškozena. například při 
vpádu švédských vojsk do Prahy. Prošla také několika 
úpravami. V průběhu let sem byly přidány pozdně rene-
sanční a dále také barokní prvky v podobě tří věží, které 
byly na začátku devatenáctého století odstraněny.

V roce 1868 se z budovy stala Malostranská beseda, místo 
pro kulturní a společenské vyžití, které úspěšně funguje dodnes. 
S krátkou pauzou, která byla způsobena právě oceňovanou 
rekonstrukcí v letech 2006–2009. Asi nejviditelnějším prvkem 
přestavby byl návrat tří věží na střechu budovy tak, aby vzhled 
respektoval historickou podobu. Prostor Malostranské besedy je 
využitý od sklepa až k podkroví. dole najdeme klasickou českou 
pivnici, na niž navazuje kavárna a restaurace. V prvním a druhém 
patře fungují kulturní sály, kde se dnes střídají umělci prakticky 
každý den. Produkční tým Malostranské besedy dává prostor 
známým i začínajícím umělcům, ale konat se tady mohou také 
soukromé akce. Podobně je tomu i v případě galerie v podkroví, 
jež díky navráceným věžím nabízí i unikátní výhled.

Ačkoli se Praha 1 vyznačuje především historickou hodnotou, kterou uchovávají 
ty nejikoničtější stavby naší země, prosazují se zde i moderní projekty, jež oceňuje 
odborná veřejnost. Implementovat moderní prvky do několik staletí starých budov 
vyžaduje maximální preciznost během tvorby návrhu i při samotné realizaci. V roce 
2010 obdržela cenu Stavba roku rekonstrukce Malostranské besedy. V loňském 
roce na ni navázala v rámci Grand Prix Architektů přestavba bývalé trafostanice na 
galerijní prostor Kunsthalle Praha.

leden 2023  ÚZEMNí ROZVOJ

kunsthalle Praha

neoklasicistní budova pocházející ze třicátých let minulého 
století původně sloužila jako trafostanice pro přilehlou tram-
vajovou trať. Již v osmdesátých letech v ní ale muselo dojít k 
významnému stavebnímu zásahu, protože vnitřní nosná kon-
strukce se nacházela v havarijním stavu. Realizace současné 
rekonstrukce začala v roce 2018 a trvala až do loňského roku. 
Projekt byl kolektivním dílem autorů z ateliéru Schindler Seko.

Jak jsme již uvedli na začátku, cílem bylo zachování co nej-
většího množství původních prvků. Vnější plášť byl tedy odborně 
restaurován. na rozdíl od Malostranské besedy ovšem do ven-
kovní části budovy vstoupily také dva zásadní moderní elementy. 
Tím prvním je přístupová lávka, která výrazně zjednodušuje 
přístup do .budovy, druhým nápadným prvkem se stala kvádro-
vá přístavba na původní terase. Ta je však elegantně skryta za 
stávajícími krovy a z hlavní ulice ji nepostřehnete.

Koncept vnitřních prostorů se zcela změnil tak, aby vyhovo-
val účelu galerie. Kunsthalle nabízí tři galerijní prostory, audito-
rium, knižní salonek, místo pro vzdělávání a kavárnu s výhledem 
na Pražský hrad. návštěvníci se zde mohou těšit především na 
krátkodobé expozice představující umění dvacátého a jednadva-
cátého století. Kunsthalle se snaží být přístupná široké veřejnos-
ti, k čemuž jednoznačně přispívá atraktivní prostředí.

Malostranská beseda i nově vzniklá Kunsthalle Praha 
jsou živoucím důkazem toho, že historické centrum je možné 
modernizovat. Ke změnám je ale třeba přistupovat koncepčně 
a citlivě. Zážitkem pak nemusí být jen jednotlivé události, které 
se v těchto budovách konají. Zážitkem je totiž už samotný vstup 
dovnitř. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Malostranská beseda 
a Kunsthalle: 
Stavby v Praze 1 
oceněné odborníky

Kunsthalle Praha sídlí v budově bývalé trafostanice

Malostranská beseda 
bývala kdysi radnicí
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Městský trh byl vždy 
místem, kde lidé nejen 
nakupovali, ale také se 
setkávali na kus řeči. Mohlo 
by se zdát, že v dnešní 
globalizované době, kdy 
je možné koupit všechno 
v nákupních centrech, 
už trhy nejsou potřeba. 
Přesto jsou vyhledávaným 
a oblíbeným místem.

setkávání i podpora  
lokální ekonomiky

Turisté chodí do tržnic ochutnat míst-
ní speciality a zažít atmosféru místa. 
domácí sem chodí pro čerstvé a kva-
litní potraviny a zároveň se setkávají se 
sousedy a známými. Tržnice tak svým 
způsobem podporují vznik komunit.

Městský trh ale může mít vliv i na 
zlepšení ekonomické situace, roz-
voj a obnovu města i širšího regionu. 
Prodejem místních výrobků podporuje 
lokální ekonomiku, dává práci a přiměře-
ný výdělek obyvatelům. Studie, které se 
zaobírají takzvanou ekologií peněz (tedy 
jejich „otáčením se“ na jednom místě 
předtím, než „odejdou“ jinam) ukazují, že 
čím častěji se měna „točí“ v jednom mís-
tě, tím je daná lokalita bohatší. Pro zají-
mavost uvádíme, že v České republice 
se koruna průměrně „otočí“ tři a půlkrát, 
zatímco v německu šestnáctkrát. 

„Městský trh v centru je dobrý ná-
pad. Spojuje a umisťuje službu se silným 
sociálním a kulturním rozměrem pro tu-
risty i pro občany městské části. Usuzuji 
tak  podle příkladu z Barcelony, kde se 
toto propojení podařilo například v pří-
padě tržnice u Mercado de la Boqueria,“ 
napsal magazínu JednA Jordi Pardo, 
který spolupracuje s městskou správou 
Barcelony. 

Tržnice optikou architektů

Historické budovy tržnic představují 
dochovanou stopu tendenční architektury 
s převahou budov z období průmyslové 
revoluce s nýtovanými ocelovými kon-
strukcemi. „Poloha tržnice, architektura 
její budovy a specifický interiér vytvářejí 
nezaměnitelnou atmosféru,“ domnívá se 
Pavel Kecek z R21 Architects. Podle jeho 
slov je tržnice místo spjaté s městem, kte-
ré spoluvytváří jeho osobitost. „Pokud je 
vše dobře nastavené, turista v tržnici kou-
pí typický místní produkt a má autentický 
zážitek. Rezident si pak vybere kvalitní 
čerstvé potraviny od místních farmářů 
nebo řezníků za odpovídající ceny. Přál 
bych si, aby se to podařilo i v Praze. A Sta-
roměstská tržnice v Praze 1 je k tomu 
přímo stvořena,“ dodává Pavel Kecek.

V Praze tržiště od počátku utvářela 
obraz města a postupně vyplnila volný 
prostor mezi domy. nedostatek prostoru 
a zvýšené nároky na hygienu vedly ke 
zbourání čtyř středověkých domů v Ry-

Tržnice oživují centra 
metropolí

tířské ulici, aby na jejich místě mohl být 
vystavěn nový dům a nová tržnice. „Vznikl 
unikátní prostor, který propojil stísněné 
středověké tržiště V Kotcích s velkorysou 
třídou Hradebního korza,“ popisuje  
vznik Staroměstské tržnice lukáš ehl 
z eHl & KOUMAR ARCHITeKTI s.r.o. 
Uvolněný prostor vnitrobloku je zastřešen 
ocelovou konstrukcí s hlavní převýšenou 
lodí na půdorysu kříže, která  prosvětluje 
hlubokou dispozici a zajišťuje její provět-
rání. Volná dispozice je členěna štíhlými 
litinovými sloupy, které se vypínají nad 
hlavami příchozích. Místo tak nabývá 
charakteru novodobého chrámu a jeho 
návštěva je společenskou událostí. „Za-
chování tohoto velkorysého charakteru je 
naprosto zásadní podmínkou smysluplné 
rehabilitace Staroměstské tržnice, a to jak 
z pohledu historie, tak z pohledu soudo-
bých nároků města na využívání společně 
sdíleného prostoru,“ dodává lukáš ehl. 

Text: (red)
Foto: Vizualizace: MHMP

Takto by po rekonstrukci mohla vypadat Staroměstská tržnice

A radnice plánuje pokračová-
ní. „V další fázi bychom chtěli 
podpořit občany nad šedesát 
let a spolu s nimi provozovny ze 
sítě občanské vybavenosti a se 
startem nového školního roku pak 
rodiny s dětmi při jejich placení 
kroužků a sportovních aktivit,“ 
popsal radní Prahy 1 a iniciátor 
projektu Karel Grabein Procházka, 
do jehož gesce spadají mj. pod-
pora podnikání, obchod a služby.

V pilotní fázi projektu Corrency 
patřily mezi nejúspěšnější Masna Kozí 
a Biomarket Vacek. „Program Corren-
cy nám velmi pomohl. Dokonce si nás 
našli i noví zákazníci, kteří se původně 
obávali, že jsme v naší lokalitě moc 
,nóbl´. Corrency jim ale dodalo odva-
hu, a tak teď máme zákazníky staré 
i nové a máme plno,“ uvedla Jana 
Vlášková z Masny Kozí a dodala, že se 
jí zejména starší zákazníci ptají, jestli 
bude projekt Corrency pokračovat.

Projekt ocenil i Adam Vacek 
z Biomarketu Vacek. „Corrency 
jsme využívali hodně. Přišlo nám 
navíc fajn, že jsme díky jeho vý-
sledkům zjistili, kde a co se naku-
puje a co místní nejvíce potřebují,“ 
vyzdvihl Adam Vacek, který by pro 
potřeby projektu uvítal vypracová-
ní aplikace. 

Text: Petr Bidlo
Průzkum a grafika: www.corrency.cz

Úspěch 
projektu Corrency
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#hodnocení

Uvítali jste nový způsob distribuce podpor Corrency, který proběhl ve Vašem 
městě?

Bylo pro vás jednoduché zapojit se do projektu Corrency?

Jak hodnotíte fungování plateb pomocí systému Corrency?

Jak moc byl podle Vás projekt Corrency přínosem pro pomoc  
obchodníkům či službám?

79 %

74 %

63 %

45 %

15 %

18 %

16 %

30 %

4 %

5 %

15 %

18 %

2 %

2 %

4 %

4 %

1

1

2

3

281 respondentů

Hodnocení projektu občany Prahy 1

Jakou celkovou známku  
byste projektu udělili?

1,7

Legenda: známky 1–5
1 – rozhodně ano 
5 – určitě ne

1
2
3
4
5

52,7 %

33,5 %

10 %
2,1 %
1,8 %

Corrency je digitální a transparentní nástroj pro podporu lokální ekonomiky. Do pilotní 
části projektu Corrency v minulém roce se zapojilo celkem 1 489 občanů, kteří při 
3 215 transakcích u 159 zúčastněných obchodníků využili celkem 975 000 correntů 
a z vlastních prostředků navíc utratili 1 221 000 korun. Zásluhou uvedeného projektu 
tedy byla nejen podpořena koupěschopnost zapojených občanů, když 975 000 korun 
(correntů) za ně zaplatila radnice, ale na účty živnostníků a obchodníků putovalo  
celkem 2 196 000 korun. 
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Je to již deset let, co vítá hodinář Vladi-
mír Řáha svoje zákazníky v Petrské ulici 
a nabízí jim svoje služby. Samozřejmě 
vždy s milým přístupem a jemným úsmě-

vem, ale hlavně ochotou cokoli opravit 
a pomoci. A jaký vztah má Vladimír  
k této části Prahy 1? „Petrská čtvrť je 
pro mě zcela komfortní, protože člověk 

Kdo pravidelně prochází palácem lucer-
na, jistě minimálně jednou prošel kolem 
provozovny Pražský klíč. Toto zámečnictví 
pomáhá svým zákazníkům již více než 
pětadvacet let. A to jak tradiční výrobou 
klíčů a prodejem přidruženého sortimen-
tu, tak i dalšími specializovanými služ-
bami. Kromě klasické výroby vložkového 
klíče je v nabídce provozovny výroba 
bezpečnostních a dozických klíčů, které 
pocházejí z jakékoli doby. některé typy lze 
vyrobit i podle přineseného zámku.  
Pokud potřebujete i klíče schránkové, 
skříňové nebo nábytkové, tak jste také na 
správné adrese. Mnoho z nás ocení i vý-
měnu baterie v autoklíčích, renovaci těch, 
které jsme poškodili nebo výměnu baterií 
v jiných ovladačích. V sortimentu prodej-
ny v lucerně najdete také různé druhy 

visacích zámků, cyklo zámků a vložek do 
dveří, kování nebo přívěsků. Zámečník 
Ondřej Bestvina doporučuje nevěřit podo-
mnímu prodeji a výměně takzvaně super 
bezpečnostních zámků lidmi, kteří vás 
navštíví přímo v domě. Většinou dostane-
te draze zaplacenou obyčejnou  
vložku. „Je lépe dát na doporučení 
někoho, kdo má svého osvědčené-
ho zámečníka, kterému můžete věřit. 
Lidem také říkáme, aby si náhradní 
klíče rozhodně u někoho uchovali, ale 
zase se musí jednat o důvěryhodnou 
osobu. Člověk tak ušetří dost finan-
cí, pokud si třeba zabouchne dve-
ře,“ doplňuje Ondřej Bestvina. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Pavel dvořák

Tichý a charismatický muž, kterého 
najdete již dvacátý pátý rok v dlouhé 
ulici v obuvnické dílně, se jmenuje Miloš 
Scholz. Po celou dobu, kdy na tomto místě 
sídlí, mu dělají radost zákazníci, kteří si 
nechají dobré boty raději opravit, než by 
je vyhodili a koupili hned nové. V dnešní 
době je podle Miloše Scholze spíše zvy-
kem věci rovnou vyhodit, než se zamyslet 
nad jejich dalším použitím a opravit často 
jen drobné poškození. Zákazníků je pro 
obuvníka tedy méně než před lety, ale to 
rozhodně neodradí tohoto zapáleného 
řemeslníka, aby opustil svoji dílnu a nebyl 
zde dále k dispozici pro ty, kteří si jeho 
služeb váží. A na co se můžete těšit při ná-
vštěvě Miloše Scholze? Během celého dne 
zní v prostoru v dlouhé ulici hudba nebo 

Přesný čas si seřiďte 
v Petrské ulici

Mnohým z vás nemusíme Studio JA-
ROSlAVA dlouze představovat, ale vy, 
kteří jste ještě nikdy nezavítali do tohoto 
módou naplněného butiku, kterému 
dává život akademická malířka Jarosla-
va Procházková, neváhejte s návštěvou. 
Kolekce z úpletu zde najdete nejen 
v různých barevných kombinacích, ale 
také v mnoha velikostech tak, aby si vy-
bralo opravdu široké spektrum zákaznic. 
Můžete využít i zakázkovou výrobu, které 
se Jaroslava jakožto módní tvůrce ráda 
věnuje. „Tvořím také kostýmy pro divadlo 
a film. Tam si mohu jednotlivé figury 
vymyslet a podle scénáře pak dotvořit 
postavu. Ve studiu, pokud se jedná o za-
kázkovou tvorbu, postupuji obdobně. 
Někdo si vybere třeba část kolekce a já 
mu přesně na jeho osobnost dotvo-
řím zbytek, takže ušijeme sako, kabát 
a další doplňky,“ popisuje Jaroslava 
Procházková. Chválí si zákaznice, které 
jsou takzvaně tvárné, důvěřují jejímu 
instinktu a kreativitě, protože právě ty 
mají nakonec kvalitně ucelený šatník, 

Obuvník Miloš Scholz 
vrací botám život

Pražský klíč z Lucerny 
doporučuje opatrnost

Jje v centru města, ale přitom tu máme 
neuvěřitelný klid na život,“ vyznává se 
Vladimír Řáha z pocitů k tomuto místu.  
I přesto, že cítí vylidnění této části Prahy, 
stále je tady podle něj množství staro-
usedlíků, kteří tvoří důležitou komunitu 
tohoto místa a zároveň i část jeho pravi-
delných zákazníků. A co dnes  
patří do nejběžnější práce hodináře? 
Jsou to klasické výměny řemínků  
a baterií u hodinek, ale i specifické opra-
vy u starožitného zboží, jak Vladimír Řáha 
s nadhledem sobě vlastním říká: „Kde je 
jinde vyhodí, tak s tím přijdou ke mně.“ 
Takže pokud potřebujete koupit  
hodinky, opravit drobné poruchy  
nebo řešit i složitější problémy či ošetřit 
starožitnosti, neváhejte navštívit adresu 
Petrská 1 od pondělí do pátku, kdy se na 
vás bude těšit hodinář Vladimír  
Řáha. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Pavel dvořák

Originální módu 
hledejte v Paláci Lucerna

do kterého stačí pak jen doplňovat další 
módní doplňky. Jestliže tedy hledáte 
nadčasovou módu, která díky své kvalitě 
vydrží ve vašem šatníku déle než jednu 
sezonu, projděte Palácem lucerna 

a navštivte Studio JAROSlAVA, kde se 
vám budou věnovat s patřičnou péčí. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Pavel dvořák

povídání, které má svůj zdroj v oblíbeném 
vysílání rádia. Pokud tedy bude čekat na 
svoji opravu a strávíte v dílně několik mi-
nut, stanete se součástí tohoto neodmysli-
telného rituálu, tedy společného poslechu 
rádiových vln s Milošem Scholzem. Sice 
je možné sem na opravu obuv donést 
a následně za několik dní vyzvednout, ale 
můžete se také v každodenním spěchu za-
stavit a naplnit tak motto obuvnického mi-
stra Prahy 1, které zní „Není kam spěchat, 
klid.“ A na závěr jistě každý ocení důležité 
informace, že Opravna obuvi v dlouhé 37 
je otevřena pondělí až čtvrtek od 10:00 do 
18:00 a v pátek zavírá již v 15:00 hodin. 

Text: Martin Bačkovský
Foto: Pavel dvořák

Hodinář Vladimír Řáha ve svém království

Zámečník Ondřej Bestvina před svojí 
provozovnou v Lucerně

Obuvník Miloš Scholz v obuvnictví 
v Dlouhé ulici

Návrhářka Jaroslava Procházková
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O tom, jak se připravit 
na přijímací zkoušky, ale 
také o významu víceletých 
gymnázií ve svobodném 
vzdělávacím systému jsme 
si povídali s Tomášem 
Ledvinkou, ředitelem 
Malostranského gymnázia.

Začínají přípravy na přijímací zkoušky. 
co byste připravujícím se žákům  
poradil?
Určitě bych poradil procvičit si dostupné 
přijímací testy z předchozích let. Je mož-
né také chodit na nejrůznější přípravné 
kurzy, ale nedoporučuji vzdát se veške-
rých zájmů a všechen čas se soustředit 
jen na přijímačky. Spíše je třeba volit obor 
s rozvahou, tedy zvážit, na co mám, čemu 
odpovídají mé výsledky. A hlavně vybrat si 
to, co mě zajímá. Také doporučuji hodně 
číst. Čtení rozvíjí myšlení, fantazii, rozši-
řuje slovní zásobu. Část úloh v přijímacím 
testu bývá postavena na porozumění 
textu. navíc i přes veškeré technologic-

ké vymoženosti čtení je a ještě dlouho 
bude základem jakéhokoli studia.

stále se vede debata o tom, zda zrušit 
víceletá gymnázia. co si o tom myslíte?
Byl by to neuvážený krok, který by zhoršil 
podmínky vzdělávání pro velkou skupinu 
nadaných žáků a v konečném důsledku 
i jejich znalosti a výsledky. Společnost by 
zrušením víceletých gymnázií snížila ná-
roky na děti, které s velkou pravděpodob-
ností budou tvořit její vzdělanostní elitu. 
Překvapuje mě, jak často návrh na zrušení 
víceletých gymnázií zaznívá, a to často od 
lidí, kteří tam měli, mají nebo by chtěli mít 
své děti. Víceletá gymnázia jsou ve vel-
kých městech nejpoptávanějšími školami. 
Je určitě na místě řešit jejich rozumnou 
kapacitu, aby nedocházelo k přílišnému 
vyprazdňování druhého stupně základ-
ních škol, a také apelovat na rodiče, aby 
na víceletá gymnázia hlásili skutečně stu-
dijně nadané, zvídavé děti, které se vzdě-
lávají rády a mají předpoklady náročnou 
školu zvládnout, včetně dostatečné dávky 
samostatnosti a odpovědnosti. Zejména 
u vysoce vzdělaných rodičů někdy převáží 
ambice nad skutečnými předpoklady 
jejich potomka. To vše se lehko řekne, 
ale hůře provede. Zatímco se léta vedou 

Čtení je základem studia
V oddělení, které vzniklo v roce 2004, 
slouží jednadvacet kriminalistů. Zabývají 
se převážně majetkovou trestnou činnos-
tí, jejíž rozsah je enormní – od prostých 
krádeží až po digitální kriminalitu, přičemž 
prostá krádež zahrnuje činy se škodou od 
deseti tisíc až do deseti milionů korun. 
„Spadají sem například opakované krá-
deže v obchodech, ale i trestná činnost 
v hotelech, hostelech, apartmánech, 
ubytovacích zařízeních pronajímaných 
prostřednictvím sítě Airbnb a ve škol-

ských ubytovacích zařízeních, jako jsou 
vysokoškolské koleje a internáty. Je potře-
ba říci, že objasněnost trestné činnosti 
v těchto zařízeních je na poměrně vysoké 
úrovni, a to i díky velmi dobré spolupráci 
s jejich majiteli a zřizovateli,“ informoval 
nadporučík Jiří liška, vedoucí 3. oddělení.

Zmíněná IT kriminalita byla zdejším 
kriminalistům nově přidělena v posled-
ním roce, zabývá se jí však samozřejmě 
více oddělení kriminální policie najednou, 
a to s ohledem na její rozsah a povahu. 

Třetí policejní oddělení 
má v hledáčku zloděje 
a lupiče všeho druhu, 
včetně kyberkriminálníků

„Všechna oddělení mezi sebou navzájem 
spolupracují a předávají si nové poznatky, 
jak co nejrychleji tyto pachatele vypátrat, 
zajistit co nejvíce jimi odcizených finanč-
ních prostředků a postavit je před soud. 
V poslední době se nám ve spolupráci 
s dalšími policejními útvary podařilo 
několik takových pachatelů zadržet a za-
jistit u nich poměrně vysokou finanční 
hotovost, která bude následně vrácena 
poškozeným,“ upozornil kriminalista.

Policisté z 3. oddělení rovněž spolupra-
cují s orgány hlavního města Prahy i měst-
ských částí 1, 6 a 7. „Rád bych vyzdvihl také 
spolupráci s městskou policií Prahy 1. 
Strážníci nám pomáhají při pátrání po hle-
daných osobách i při různých akcích, za což 
jim patří velký dík,“ vzkázal Jiří liška, podle 
kterého jsou výsledky strážníků v terénu vel-
mi dobré a jejich poznatky značnou měrou 
přispívají k objasněnosti trestné činnosti  
3. oddělení na území Prahy 1.

„Chtěl bych touto cestou na čtenáře 
apelovat, aby si co nejvíce střežili svůj 
majetek, nenechávali jej zbytečně bez do-
zoru a bez zabezpečení. Dále, aby nikdy 
nikomu nesvěřovali svá data, jako jsou 
hesla k bankovním účtům a platebním 
kartám. Narůstající trestná činnost tohoto 
druhu nás v současné době nejvíce trápí,“ 
upozornil Jiří liška závěrem. 

Text: Milan Hulínský
Ilustrační foto: pixabay

Stále obezřetnější musí být lidé při nakupování na internetu. 
Stoupá počet podvodníků, kteří lákají od zákazníků peníze z jejich bankovních 
účtů prostřednictvím různých e-bazarů a e-shopů. Novou IT kriminalitu řeší 
mimo jiné 3. oddělení Služby kriminální policie a vyšetřování 
při Obvodním ředitelství Policie ČR v Praze 1.

diskuze o zrušení víceletých gymnázií, 
jejich počet narostl – především díky 
soukromým a církevním školám. Zájem 
o ně navíc také roste. Mnozí rodiče více-
letá gymnázia berou jako možnost, aby si 
dítě zkusilo přijímací zkoušky v páté nebo 
sedmé třídě takzvaně nanečisto. Když to 
nevyjde, nic se neděje. Snad nejsmutnější 
je, když rodiče otevřeně přiznají, že hlásí 
dítě na gymnázium,  
aby uniklo z nekvalitní základní školy.

Nebyl by jednotný systém gymnázií 
pro talentované žáky demotivující?
Možná by pro část žáků demotivující byl. 
V každém případě vím, že studium na 
víceletém gymnáziu pro většinu moti-
vující je. Zároveň je ale třeba upozornit, 
že tvůrčí, ale také vysoce konkurenční 
prostředí klade na žáky, jejich pracov-
ní výkon, ale i psychiku vysoké nároky, 
které nemusí každý zvládnout. V kaž-
dém případě jsem přesvědčen, že ve 
svobodném vzdělávacím systému mají 
víceletá gymnázia své místo a žákům 
nelze upírat právo ucházet se o přijetí 
v náročných přijímacích zkouškách. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek

Tomáš Ledvinka, ředitel Malostranského gymnázia
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koupíme 
Jindřišskou věž?

Měla by Praha 1 koupit Jindřišskou věž 
do svého majetku? Tato otázka se teď 
ozývá v mnoha diskuzích. dle slov naší 
starostky Terezie Radoměřské by se 
měla Praha 1 této koupě vzdát a raději 
podpořit nějakého většího kupce – 
nejlépe Magistrát hlavního města Prahy. 
Městská část Prahy 1 by musela kvůli 
této koupi výrazně upravit rozpočet, aby 
byla schopna podat konkurenceschop-
nou nabídku. I kdyby k nákupu a úpravě 
rozpočtu došlo, došlo by tím k velkému 
omezení normální správy městské 
části. dalšími velkými výdaji by pak byly 
každoroční náklady na údržbu a provoz 
věže a vysoké náklady v hodnotě desítek 
milionů korun za opravu střechy, která 
bude v blízké době nezbytně nutná. Byť 
by měla Jindřišská věž dle slov Terezie 
Radoměřské sloužit svému původnímu 
účelu – tedy jako zvonice přilehlého 
kostela, dokáže si představit, že si ji 
koupí soukromý investor, pro kterého 
by však nebyla nástrojem pro genero-
vání zisku. není totiž možné, aby tato 
památka dokázala přinášet takové zisky, 
které by pokryly její koupi a provoz. Cena 
se bude pohybovat nad 100 miliony 
korun, každoroční provoz má rovněž 
vysoké náklady a jsou potřeba další 
nezbytné opravy. nemáme strach z toho, 
že by mohla věž v rukách soukromého 
investora chátrat nebo že by ji něja-
kým způsobem znehodnotil. důležitou 
pojistkou v tomto případě je národní 
památkový ústav a lokace věže v památ-
kové zóně UneSCO. V současnosti se 
ve věži nachází restaurace a turistická 
vyhlídka provozovaná Jindřišskou věží 
s. r. o., která turistům nabízí výhled 
na historické centrum. Zda bude i po 
změně majitele tato firma nadále 
v pronájmu provozovat svou činnost, 
je nyní otázkou. Jediné co zatím víme, 
je to, že městská část Praha 1 se této 
koupě účastnit nebude a bude pouze 
poskytovat součinnost magistrátu.

Giacarlo lamberti, 
TOP  09

REZiDENTi 1

Psal se rok 2022.
Přáli jsme si do toho nového roku spous-
tu všeho… Zdraví, štěstí, prostě všeho.

Je to tak jednoduché přát si, nebo ně-
komu přát. Ale teď je třeba něco dělat, aby 
ta přání se mohla plnit.

A tady se naskýtá ten problém... My 
sami proto musíme něco dělat. Musíme začít 
sportovat, přestat kouřit, začít se starat více 
o rodinu, začít více pracovat, přestat se hádat, 
mít se rádi… Atd atd. Zjišťujeme, že samo to 
nejde a opravdu musíme sami něco dělat.

A tak to v životě prostě je. A tak to je 
i v životě „politickém”. Slíbili jsme něco vám, 
vám rezidentům z Prahy 1, vám občanům, 
prostě všem, co zde žijí v Praze 1.

no a my chceme slibům dostát a to 
tak, abyste byli všichni spokojeni a začali 
nás zastupitele, politiky brát vážně. Slovo 
vážně znamená, abyste si nemysleli, že nám 
jde jen o místa, „koryta”.

Jde nám o to, aby nám zde bylo fajn 
a aby nám všem bylo dobře, prostě aby se 
zde dobře žilo.

nechceme bojovat s opozicí, ale chce-
me společně tvořit naše město. Je třeba ale 
respektovat  principy demokracie a postupy 
vedoucí ke společným cílům. Je třeba vědět, 
že nátlakem nebo agresivní komunikací se 
politika opravdu nedělá.

Je spousta úkolů, co chceme plnit, 
které jsou apolitické, tak je řešme apoliticky, 
spíš s racionalitou vedoucí k cíli.

Tak to je naše přání. Pracujme spolu na 
radnici v dalším volebním období a snažme 
se co nejméně politikařit a vnášet do diskuzí 
politické zájmy.

Prostě najděme společnou cestu, po 
které se dá jít a plnit naše úkoly a sliby, které 
jsme dali voličům.

Tak to si přejí vaši ReZIdenTI 1 v příš-
tím čase.

klub PRaha 1 sObě a Zelení

Tlak automobilové dopravy v centru neustá-
le narůstá a není divu, že dotazy, jak tomu 
nové vedení městské části hodlá čelit, patří 
v rozhovorech se starostkou mezi nejčastější. 
Z jejích odpovědí se přitom dozvídáme, že 
omezení dopravy v centru závisí ještě na do-

stavbě okruhu nebo na okolních městských 
částech, což v nás vyvolává dojem, že se opět 
nic nestane. Argumenty o ostatních měst-
ských částech a o okruhu totiž slýcháme už 
velmi dlouho, vždy to byly důvody, proč se nic 
nestalo a nezměnilo. U řady změn však není 
třeba čekat na okolní městské části, ani na 
dostavbu velkých dopravních staveb. Může-
me zamezit průtahy rezidenčními oblastmi, 
kterými projíždí mnoho řidičů zkracujících si 
cestu, například z letenského tunelu do Hy-
bernské a na magistrálu. Můžeme řešit situa-
ci před některými z našich škol a školek, kde 
se ráno tvoří dopravní zácpy. Režim takzva-
ných školních ulic se už testuje v jiných měst-
ských částech, proto pro inspiraci nemusíme 
chodit daleko. Tyto drobné krůčky bychom 
mohli uskutečnit v podstatě okamžitě.

V neposlední řadě máme před se-
bou jedinečnou příležitost pro provedení 
zkušebního omezení průjezdu automobilové 
dopravy. V prvních třech měsících tohoto 
roku totiž bude ve čtyřech etapách probíhat 
velká výměna kolejí na Malé Straně. Aby-
chom zabránili ucpání protějšího nábřeží, 
nabízí se souběžné uzavření Křižovnického 
náměstí a Smetanova nábřeží pro průjezd 
aut nerezidentů. nezaznamenali jsme však 
v tomto směru žádnou iniciativu ze strany 
naší městské části. Od radního pro dopravu 
slyšíme, že jsou třeba další dopravní studie. 
dat je ale již dostatek a my bychom ocenili 
především odhodlanost k akci. Kolaps tram-
vajové dopravy v centru kvůli automobilo-
vým zácpám si totiž nepřeje snad nikdo.

Valerie Talacková, 
předsedkyně zastupitelského klubu Praha 1 
Sobě a Zelení

ODs

Praha 1 vstoupila do nového roku. Sou-
částí oslav jsou i ohňostroje a domácí 
pyrotechnika. Odpalování raket, dělbuchů 
a dalších pyrotechnických zařízení je pro 
jedny velkou zábavou, pro druhé (zejména 
majitele domácích zvířat) je to naopak velký 
problém. Od minulého roku platí na území 
celé Prahy zákaz domácích ohňostrojů. 
navzdory platnému zákazu tak hřměly vý-
buchy pyrotechniky napříč celým centrem.

Zdá se, že městská i státní policie 
nemají kapacitu proti porušování platné vy-

hlášky efektivně zakročit. Klademe si proto 
velmi zásadní otázku: jaký má smysl vytvářet 
pravidla, která nelze vynutit? netýká se to 
jenom ohňostrojů, platí to i o parkování, jízdě 
po chodníku, rušení nočního klidu nebo 
konzumace alkoholu na veřejnosti. Ve všech 
těchto případech je centrum města posti-
ženo neschopností magistrátu a dalších 
orgánů platná pravidla efektivně prosazovat.

Co s tím hodláme dělat? Tam, kde 
můžeme, budeme požadovat větší pravo-
moci pro naši radnici. To se týká zejména 
parkování. Praha 1 nemá pravomoc kont-
rolovat, zda auta stojící na našich ulicích 
parkují oprávněně, nebo ne. Rádi bychom na 
magistrátu prosadili změnu pravidel, která 
by nám kontrolu umožnila.

V případě ohňostrojů se věcí bude 
zabývat Komise pro bezpečnost Prahy 1 pod 
vedením jejího předsedy Josefa ludvíč-
ka. Bude nás zajímat, nakolik byla policie 
efektivní při vynucování platných pravidel. 
Zároveň se chceme se zástupci těchto 
složek bavit o tom, zda je vůbec v jejich 
silách pravidla vyhlášky ve stávajícím znění 
uplatňovat. 

Tento princip chceme prosazovat 
trvale. Při změnách těch stávajících nebo 
schvalování jakýchkoli nových pravidel 
budeme vždy prosazovat, aby byla nejenom 
smysluplná, ale i vynutitelná. Jinak nemají 
smysl.

Antonín Berdych
Josef ludvíček

Piráti a občané z Prahy 1

Politické řemeslo

Piráti a občané z Prahy 1 mají za sebou 
ostrý start. naši práci stavíme na budová-
ní seriózních vztahů. Základem je důvěra 
u voličů – občanů. důležité je i budování 
seriózních vztahů s živnostníky a podni-
kateli, s úředníky a politickými partnery.

To je základ, jako u každého jiného ře-
mesla, chceme-li mít jistý a kvalitní výsledek 
a spokojeného zákazníka. náš zákazník je 
svobodný a nezávislý občan, živnostník či 
podnikatel, a nakonec i každý, kdo se ocitl 
v nesnázích a potřebuje pomoc. 

naším pravidlem i každodenní náplní je 
věnovat se každému. Kontakt pro veřejnost 
jsme vyčlenili v kanceláři 515 na úřední dny 
pondělí a středu od 14:00 do 16:00 hodin. 
Jako zastupitel na magistrátu jsem se 
takto veřejnosti čtyři roky úspěšně věnoval, 
vyslechl, problém zmapoval a pojmenoval. 
následně je nutné provázat problém se 
systémem, s odpovědnými osobami, a je-li 
systémový, řešit jej politicky a legislativně.

nejen u mne, ale i u davida Bodečka – 
místostarosty, i u Ivany Antalové – radní 

pro sociální oblast, jsou občané na prvním 
místě. důvěra je v tomto zásadní. Participa-
ce s občany i odborníky je klíčová. 

Úřad jsme zdědili a jako štafetu jej 
budeme za čtyři roky předávat dál. Každého, 
kdo na úřadě pracuje, by to mělo těšit. Za 
kvalitními úředníky stojíme. Soustředíme se 
na omezování byrokracie, zjednodušování 
systému a srozumitelnost. naším cílem je 
důvěra v úřad jako instituci, ale stejně tak 
i důvěra mezi politickými partnery, ať už jsou 
v koalici, či opozici. 

důležitý je tah na bránu a poctivost. 
Pirátská transparentnost je jednoduchá, 
vidět politikům do hlavy i pod prsty, je věcí 
veřejnou. Mluvím-li o politickém řemeslu, 
musí stát jeho základy na etice, dobré vůli 
a poctivosti. Každý, kdo chce v tomto duchu 
pomáhat, je u nás vítán.

Martin Arden, 
předseda sociální komise

My, co tady žijeme

nový rok s sebou přináší i nové výzvy. Jedna 
taková teď leží před školáky, ale i mnohé 
sportu chtivé občany Prahy 1. A to, kde 
si zasportovat, kde si zabruslit, když je 
hřiště na Františku a v Masné zavřené...

Hřiště na Františku bylo naší městskou 
částí vybudováno v roce 2004 a sloužilo pod 
různým politickým vedením plných osmnáct 
let. nové vedení radnice, vzešlé z loňských 
podzimních voleb, dokázalo to, co předtím 
nikdo jiný. Hřiště zavřela. důvod je prostý. 
Původní smlouvy skončily, zodpovědní 
nejsou schopni se domluvit na způsobu vý-
běrového řízení a podmínky dočasného pro-
dloužení smluv se zdají být příliš drahé. To 
je však v porovnání s měsíčními náklady na 
celou řadu nově vzniklých placených zastu-
pitelských funkcí poněkud zvláštní pohled 
na věc. Je třeba říci, že předchozí Rada, jíž 
jsme byli součástí, nechtěla na konci svého 
volebního období vyhlašovat toto výběrové 
řízení s vědomím, že „nové koště nově mete“ 
a nechala tak prostor Radě nové. Ta to vyře-
šila vskutku zajímavě. Přitom naše městská 
část zrovna množstvím sportovišť či prostor 
pro sportování příliš neoplývá. A tak školáci 
budou muset žádat o vysvětlení sokolského 
hesla „Ve zdravém těle zdravý duch“ své uči-
tele nebo snad radní? Myslíme si, že Praha 1 
je natolik bohatá městská část, že by pro své 
školáky a občany měla být schopna v tomto 
smyslu těžší období překlenout a do bu-
doucna vyřešit. Anebo je možná jednodušší, 
ve smyslu transparentnosti, participativnos-
ti, objektivnosti a hospodárnosti, nečinit slo-
žitá rozhodnutí a prostě jen poslat led k ledu. 

Ostatně, pak by také neměl důvod Karel 
Havlíček Borovský napsat tento epigram: 
„Nechoď, Vašku, s pány na led, neboť mnohý 
příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si 
za něj nohu zláme.“ Chodí radní na led?

MCTŽ

Naše Praha 1

nová doba.
Musím uznat, že v osmapadesáti le-
tech měnit svůj život je docela od-
vaha. A pro mne to byla výzva.

I když jsem v politice už deset let, 
je to něco úplně jiného, když člověk jen 
radí a mudruje, a když najednou je vše na 
něm. A já bych moc rád velké věci, ale ono 
je potřeba ke všemu bambilion podpisů, 
schválení, posudků, nařízení a vyhlášek. 
A mám snad i těch devadesát dnů hájení 
na to, naučit se vnitřnímu chodu stoletím 
zaběhlých postupů, abych u každého papíru 
nemudroval CO S nÍM.

Ale hlavně mám velmi dobrý pocit z lidí 
kolem sebe. Myslím, že se mohu konečně 
spolupodílet na tom, co jsem vždycky chtěl, 
a to je vymazání toho pro mne špatného 
MY–OnI.

Zatím nebylo dost času na to ukázat, 
že to umíme a chceme, ale při každém 
setkání na zastupitelstvu, radě to cítím. A co 
to je to TO?

Stejně se nic nezmění. Je to jen pokra-
čování a ne změna. Před volbami slibovali 
a teď skutek utek’. Oni stejně jenom hrabou 
pro sebe.

OnI, OnI, OnI.
Jenže oni jsme my a voliči nás dostali 

tam, kde dnes jsme, a proto bych rád koneč-
ně zrušil to divné OnI a přivedl na radnici 
MY.

Moje milá sousedko, sousede, sou-
sedčata, nelíbí se nÁM něco v dopravě, tak 
přijďte za tím fousatým sousedem Vojtou 
a řekněte mu to. A ještě lépe, pojďte TO vy-
myslet s ním. On ten Vojta totiž nemá patent 
na rozum a není v jeho silách být v naší ulici 
každý den. A ono to nejde jen tak plácnout, 
ono se musí prověřit, co se stane následně, 
co tam vede za sítě, jestli to je v pořádku 
s památkovou péčí atd., atd. Je někde po-
třeba pomoci, tak hurá na radnici. Tam totiž 
nejsou OnI, tam jsme MY. A až mě někdo 
zastaví na ulici a řekne: „Koukej Vojtěchu, 
šlo by tady udělat přechod? Zastávku auto-
busu? Bezbariérový vstup do nové pekár-
ny?“, budu mít pocit, že to děláme dobře.

Ing. Vojtěch Ryvola, 
radní pro dopravu Prahy 1

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

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

redakce a za jejich obsah ručí jednotlivá politická uskupení.)
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Vaše začátky, lenko, byly ale docela  
jiné...
Ano, má cesta k tomu, kde jsem dnes, 
byla hodně klikatá. Vystudovala jsem 
zdejší Hellichovku,  pak pedagogic-

S Lenkou jsme se sešli v zářivém butiku na pražském 
Újezdě, přímo pod Petřínem. Velkorysý minimalistický 
prostor je galerií autorského šperku a má dvě podlaží. 
Dříve zde byla výstavní síň fotografie. Genius loci je 
tedy zachován. Žena, která si šla za svým cílem a dnes 
navrhuje a tvoří šperky spolu s dvaatřiceti kolegy, 
má velkou klientelu z domova i ze zahraničí a my 
si sedáme do útulného prostředí jejího vysněného 
prostoru.

pec. Pak už byl jen krůček k tomu,  že 
jsem chtěla sklo zasazovat do kovu, 
zkusit si pracovat i s ním a přihlásila se 
na učební obor zlatnictví a klenotnictví. 
Pak uplynulo deset let, ve kterých jsem 
zjistila, že mám mnoho zájemců a hle-
dala jsem si kolegy, kteří by pracovali 
přímo se mnou. To je velká zkratka, ale 
bylo to tak. Založila jsem firmu s ná-
zvem 27Jewelry, což neznamená počet  
mých kolegů, ale je to moje šťastné 
číslo, které mne provází celým životem.

a jste zde na příjemném Újezdě 
v karmelitské ulici…
Ano, štěstím se tetelím. Je to moje nej-
oblíbenější ulice z celé vnitřní Prahy. na 
střední školu jsem chodila do Hellichovy 
a při vstupu do Karmelitské jsem cítila 
takové zvláštní štěstí a náboj. Tento pro-
stor mi byl nabídnut a jsem za něj moc 
ráda. dobře se tu pracuje, ráda se zde 
setkávám s lidmi, kteří si u mne šperk 
objednávají. Je to tady inspirativní. Když 
jsem  unavená, projdu se se svým synem 
po Petříně, odpočinu si, naberu energii.

co si u vás můžeme pořídit?
U mě si můžete zkusit nebo koupit 
náušnice, náramky, náhrdelníky, prsteny 
i brože. Buď jsou zde v našem obcho-
dě, nebo vymyslíme šperk společně. 
Mohu vám také navrhnout šperk pro 
konkrétní situaci. Šperk nikdy nepodce-
ňujte! Má sílu a moc. Pro mě má velice 
symbolickou a specifickou váhu. 

Máte nějakou radu pro ženy, muže, 
kteří k vám přijdou a vybírají dárek 
pro někoho blízkého? 
Všem bych ráda poradila, ať si koupí šperk 
sami pro sebe – nejlépe se znají. Vyberou 
si opravdu to, co se jim líbí na první po-
hled a ztotožní se s tím. Já to dělám také 
tak. nikdy nenoste nic, co se vám nelíbí. 
Pokud máte doma nějaké odložené šper-
ky, které byly nevhodným dárkem nebo 
jsou staré a poničené, dejte je slít do jed-
né zlaté hmoty a nechte si vyrobit šperk 
nový. Historie hmoty zůstane zachována 
a vy se budete pyšnit něčím novým.  

lenka Kerlická je jemná a křehká,  
každodenní nasazení, kreativita a dis-
ciplína jí neschází. V současnosti má 
spadeno na velké kameny a velké 
šperky. Tak uvidíme na další přehlídce 
designbloku, čím nás překvapí. Každo-
pádně přejeme její práci úspěch. 

Text: Michaela Bittner Hochmanová
Foto: Pavel dvořák

leden 2023 OsObNOsT PRahy 1

kou fakultu UK a mohla jsem být paní 
učitelka. Vždy mne však bavila práce se 
sklem. naučila jsem se s ním pracovat 
i doma nad kahanem a zjistila, že nemu-
sím mít dílnu nebo obrovskou sklářskou 

Šperk nikdy 
nepodceňujte! 
říká Lenka Kerlická, 
majitelka značky 
27Jewelry

Miroslav Janek: 
Chtěl bych udělat film, 
ve kterém se nemluví
Český dokumentární režisér, kameraman, střihač, držitel ně-
kolika Českých lvů, tvůrce filmu Občan Havel. Ale také emig-
rant, který strávil část života v USA. Miroslav Janek vyrůstal 
v době, kdy mít kameru nebylo samozřejmé. Jeho tatínek ji 
měl a tím zřejmě předurčil Mirkovu kariéru. Ve východních 
Čechách, kde žil, se několik lidí postaralo o to, aby nemohl 
studovat. „Proto jsem pak emigroval. Vlastně bych jim za to 
mohl být vděčný,“ říká Miroslav Janek. V letech 1969–1979 
natočil v bývalém Československu téměř čtyřicet krátkých 
filmů. V USA, kde žil od roku 1980, natočil deset autorských 
nezávislých snímků (například Visitor, Heroes). Rodiče byli 
tehdy z jeho odchodu nešťastní a obávali se, aby emigrace 
nějakým způsobem neovlivnila život celé rodiny. naštěstí se tak 
nestalo. V polovině devadesátých let se Mirek vrátil do Čech 
a začal pracovat v České televizi na dokumentech. Za některé 
získal prestižní cenu Český lev. Mezi jeho nejznámější filmy 
natočené v ČR patří Sedm deset nečtiny, Zemský ráj a Pre-
vianti. Točil i o autismu – dokument Markéta chce taštičku. 
Jak sám říká, ve filmech je spíše spoluhráčem svých hrdinů 
než režisérem. Od roku 1998 je stálým pedagogem FAMU. 
A jaký má Miroslav Janek cíl? Udělat film, kde se nemluví.

Příběhy našich sousedů 
Tentokrát vás seznámíme s osudy 
Miroslava Janka a Jindřišky Nevyjelové. 
Příběhy vznikly 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. Miroslava 
Janka i Jindřišku Nevyjelovou zpovídali žáci 
ZŠ Vodičkova.

Příběhy Našich sOusEDů  PRAHA 1

Jindřiška Nevyjelová: 
Nepřestaňte ctít 
a šířit odkaz 
prezidenta Masaryka
Jindřiška nevyjelová, rozená Putíková, se narodila v roce 
1936 v Brandýse nad labem. Za války se rodina přestěhovala 
na venkov do dřís, kde bylo bezpečněji. V únoru 1945 jela 
Jindřiška do Prahy zrovna v době bombardování města spo-
jeneckými letadly. „Jela jsem do Prahy za příbuznými, kteří 
provozovali krejčovství, vyzvednout si nový kabát. Návštěvu 
jsme pak strávili ve sklepním krytu,“ vypráví. Za komunis-
tického režimu měla problémy s nástupem na školu kvůli 
kádrovému posudku rodiny. nakonec vystudovala pedago-
gickou školu a pracovala jako učitelka. V rámci prověrek na 
začátku sedmdesátých let byla ze školy propuštěna, protože 
nepodepsala souhlas s okupací země. následně se potýkala 
s problémy najít zaměstnání. nějakou dobu nemohla najít 
místo, ale nakonec se uchytila, i když na horší pozici. devět let 
pak učila na škole v Čelákovicích. Události sametové revo-
luce sledovala převážně v televizi. Vzpomíná si, že den před 
demonstrací 17. listopadu k nim do školy přišla soudružka, 
která je varovala, aby druhý den nepouštěli děti ven. „Kři-
čela, že poteče krev,“ vzpomíná. Po potlačení demonstrace 
u Jindřišky zazvonili dva její bývalí žáci, kteří byli na demon-
straci zraněni. Jindřiška je zavedla ke své známé lékařce na 
ošetření. Jeden z nich má dodnes pochroumanou ruku. Po 
revoluci začala pracovat v Masarykově demokratickém hnutí, 
kde byla v roce natáčení (2022) výkonnou tajemnicí. Paní 
Jindřiška nevyjelová zemřela 8. listopadu roku 2022. 

Text: (red)
Foro: Archiv Post Bellum

Lenka Kerlická v butiku na Újezdě
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Prague City Tourism slaví 
letos neuvěřitelných pěta-
šedesát let od svého vzniku 
v roce 1958. Od doby svého 
založení pod značkou Praž-
ská informační služba (PIS) 
ušla dlouhou cestu a po-
stupně přerostla až do své 
aktuální podoby – akciové 
společnosti města. 

Ta zve kultivované návštěvníky z celého 
světa do Prahy na impozantní památky, 
špičkové průvodcovské služby a kultur-
ní či gastronomické zážitky. Ať už jste 
pamětníci, nebo milovníci moderní Prahy, 
můžete se v rámci oslav těšit na tematic-
ké vycházky, přednášky, (viz TaJENku 
na str. 37) na pražské věže, speciální 
upomínkové předměty a mnoho dalšího. 

V rodném listu má Prague City 
Tourism vepsáno jméno Pražská infor-
mační služba a datum 1. 1. 1958. Organi-
zace během několika dekád poskytovala 
zejména ověřené informace pražského 
kulturně-historického místopisu, což se 
stalo její ústřední činností.

Jakou má podobu dnes?

Od roku 2018 už organizace vystupu-
je výhradně jako Prague City Tourism 
(PCT). Jejím hlavním záměrem je 
kultivovat krásy Prahy a představovat 
je originálními způsoby nejen cestova-
telům, ale také samotným Pražanům. 
Kromě péče o významné pražské věže 
organizace buduje novou image Prahy 
jako prémiové destinace a snaží se tak 
minimalizovat pověst metropole jako lev-
né večírkové lokality. Společnost zkrátka 
ukazuje, že lze snoubit zájmy Pražanů 
i turistů z dálek celého světa důstojně 
a ve stylu. důraz na styl a estetiku se 
propisuje i do nových kultivovaných 

suvenýrů, které PCT vytváří ve spolu-
práci s lokálními umělci a designéry.

Po dvou letech je dalším historic-
kým milníkem rok 2020: Prague City 
Tourism se stává akciovou společností 
města Prahy. Pražská informační služba 
pak k 31. 3. 2021 zaniká.

slavte spolu s námi!

Přátelé Prahy se mohou těšit například 
na symbolické vstupné na pražské věže 
za 65 korun ve vybraných termínech, 
retro vycházky nejen pro pamětníky 
nebo tematické jízdy historickou tram-
vají číslo 42. V příštím pokračování si 
představíme konkrétní akce, jimiž si PCT 
bude své významné výročí v tomto roce 
připomínat. do té doby se určitě vyplatí 
sledovat webové stránky Prague.eu, kde 
budou postupně zveřejňovány všechny 
novinky k výročí informační služby. 

Text a foto: Prague City Tourism

Poslední inscenací uvedenou na zábradlí 
je Medvěd s motorovou pilou – adaptace 
krátkých tragikomických povídek Rosy  
liksom v režii Jana Mikuláška ukazuje 
svět severských postav, kterým zpravidla 
nikdo nenaslouchá a kteří zůstávají skryti 
ve stínu, ve špinavých bočních uličkách 
velkoměsta nebo na odlehlém, opuště-
ném venkově. Autorská koláž s výraznou 
hudební složkou – živou kapelou složenou 
z herců a zaměstnanců divadla na zábra-
dlí – zachycuje komický, absurdní svět, 
v němž nikdo netušíme, co přinese další 
den, a kde nám nezbývá nic jiného, než 
se nemilosrdným hříčkám osudu smát.

divadlo na zábradlí 
zve na severské povídky

65!Prague City Tourism 
slaví pětašedesát let: 
Pražané se mohou těšit 
na řadu akcí

Divadlo Na zábradlí patří k legendám české divadelní scény. V komorním sále na 
Anenském náměstí spojeném s počátky absurdní dramatiky Václava Havla či pokrokovou 
devadesátkovou érou Petra Lébla se dnes uvádí úspěšné autorské kusy Jana Mikuláška 
a Dory Štědroňové, snové inscenace Davida Jařaba nebo adaptace klíčových děl světové 
literatury. Ke členům hereckého ansámblu patří například Jana Plodková, Petr Čtvrtníček, 
Jiří Vyorálek, Jakub Žáček, Vojtěch Vondráček, Barbora Bočková a mnoho dalších 
známých tváří a mladých hereckých talentů. Soubor pravidelně hostuje v zahraničí 
a těší se dlouhodobému úspěchu mezi diváky i odbornou veřejností.

Zeptali jsme se:
skladatelem autorských písní a melodií 
z inscenace Medvěd s motorovou pilou je 
herec Vojtěch Vondráček. Vojto, v insce-
naci nejen hrajete, ale jste také autorem 
hudby – jak jste se dostal ke skladbě?
Celá má rodina je plná muzikantů a hud-
ba je důležitou součástí mého života. 
Skládám písničky celou věčnost. Jen 
se mi posunují nároky. A jak doopravdy 
mé skladby zní, vím jen zhruba. Špatně 
slyším. dlouho jsem psal pro kapelu, 
až mi někteří volali, ať píšu pro ně.

Režisérem inscenace Medvěd s moto-
rovou pilou je Jan Mikulášek, se kterým 
jste nazkoušel třeba i Ztracené iluze, 
kde hrajete hlavní roli. Jaké je pro vás 
zkoušení s kmenovým režisérem DNz?
Pracovali jsme spolu dlouho před Zá-
bradlím, později vedl náš ročník na 
dAMU. Udělali jsme toho spolu dost. 
A pro mě je to zatím neumírající fasci-
nace světem Jendy, jeho přemýšlením 
a vnímáním světa okolo i uvnitř nás.

koho byste pozval na představení 
Medvěda s motorovou pilou a proč?
Všechny, koho zajímá vhled do jiných 
světů. dveře jsou u nás otevřené… 

Text: lucie Flemrová Foto: KIVA

soutěž  o vstupenky

Ve spolupráci s divadlem na zábradlí 
jsme pro vás připravili soutěž 
o dvě vstupenky na představení 
Medvěd s motorovou pilou.

soutěžní otázka:
Z jaké země pochází Rosa liksom, 
autorka povídek, ze kterých se  
skládá inscenace Divadla Na zábradlí 
Medvěd s motorovou pilou? 

Správnou odpověď posílejte  
do 10. února na redakce@praha1.cz.

?Z představení Medvěd s motorovou pilou
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deska a mural na počest 
manželů Sonnevendových

Soutěž o knihu: 
Znáte Prahu 1?

?
Milí čtenáři,
i tentokrát jsme pro vás připravili 
pravidelnou soutěž, v níž si můžete 
otestovat svůj pozorovací talent. 
V každém čísle najdete jednu fo-
tografii domu nebo jeho průčelí. 
Vaším úkolem bude uhádnout, co je 
to za dům a ve které ulici se nachází. 
Správné odpovědi můžete posílat 
do 10. 2. na redakce@praha1.cz. 
Výherce se už teď může těšit na knihu.

Správná odpověď z minulého čísla:  
Na fotografii byl hotel Paříž, u Obecního 
domu 1080/1.

Výhercem se stal karel Zelenka.  
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Pa-
lackého 5 (budova polikliniky), na něj čeká 
kniha Putování leklé ryby od lucie Vaňko-
vé z nakladatelství Argo. Blahopřejeme! 

Foto: Jaroslav Tatek

Jan Sonnevend byl předsedou sbo-
ru starších pravoslavné církve při 
katedrálním chrámu svatého Cyrila 
a Metoděje v Praze. Osobně se znal 
s odbojáři Janem Zelenkou-Hajským 
a Petrem Fafkem, kteří ukrývali parašu-
tisty u pražských odbojářů. Ještě před 
provedením atentátu na Reinharda 
Heydricha domluvil Sonnevend s Faf-
kem úkryt parašutistů v kryptě chrámu 
v Resslově ulici. Parašutisté se tam 
přesunuli na začátku stanného práva 
a ukrývali se zde až do 18. června 1942. 
Během následného zatýkání byli man-
želé Sonnevendovi zadrženi 22. června 
1942 a Jan Sonnevend se stal jedním 
ze čtyř obviněných představitelů české 
pravoslavné církve v Protektorátu Čechy 
a Morava, se kterými proběhl 3. září 
1942 inscenovaný soudní proces. On, 
farář Václav Čikl, kaplan Vladimír Petřek 
a vladyka Gorazd, vlastním jménem Ma-
těj Pavlík, byli odsouzeni k trestu smrti. 
Sonnevend, Čikl i Pavlík byli popraveni 
den poté, 4. září 1942. dalšího dne, tedy  
5. září 1942, byl popraven také Pe-
třek. Marie Sonnevendová přežila 
manžela jen o měsíc, byla zařazena 

V Konviktské ulici 15 byla umístěna deska věnovaná manželům Marii a Janovi 
Sonnevendovým, kteří v domácím odboji pomáhali československým parašutistům. 
Desku doplňuje originální mural. 

do širší skupiny spolupracovníků 
a rodinných příslušníků parašutistů 
a zastřelena 24. října 1942 v kon-
centračním táboře Mauthausen. 

V rámci příprav na osazení pamětní 
desky na stěnu domu číslo 15 došlo také 
k rekonstrukci zanedbané fasády štítové 
zdi domu a vytvoření muralu (mural artu) 
neboli velkoformátové malby. Ta zná-
zorňuje dva parašutisty snášející se na 
padácích k zemi. Kolem pamětní desky je 
malbou symbolicky znázorněno okénko 
krypty z Resslovy ulice. 

Text: Petr Tolar
Foto: Marcela VolfováMarie a Jan Sonnevedovi

Pamětní deska

S Michaelem Prostějovským, textařem, 
libretistou, rozhlasovým novinářem, 
producentem a čestným občanem Prahy 1, 
jsme se sešli koncem loňského roku. 
Povídali jsme si nejen o jeho práci,  
ale také o tom, jak se mu bydlí v Praze 1.

V prosincovém vydání magazínu JEDNa jsme společně  
připravili soutěž o vaše nové cD Příští stanice muzikálová. 
co na něm posluchači najdou?
Jak už název napovídá, Cd je složeno z muzikálových melodií. Za-
jímavostí je, že je natočeno ve spolupráci se Symfonickým orches-
trem Českého rozhlasu. Hlavní protagonisté Bára Basiková a Jakub 
Hübner nazpívali nový duet Ráno zítřejší bude moudřejší, ke kterému 
složil hudbu Ondřej Soukup a já dodal text. Myslím si, že posluchače 

potěší také nahrávky z muzikálů Johanka z Arku a Sunset Boulevard 
a také melodie z Koček, Jesus Christ Superstar nebo Starmanie. Cd 
jsme za velkého zájmu slavnostně pokřtili loni 8. prosince v kině MAT. 

Na svém kontě máte pěknou řádku muzikálů. kdy jste začínal? 
Muzikálům se věnuji téměř padesát let. Pracoval jsem na nich už 
v době, kdy jsem studoval divadelní vědu a specializoval jsem se na 
hudební divadlo. V roce 1977 jsem napsal text k muzikálu Aristo-
krati pro Městské divadlo Brno. Hudbu tehdy složil Jindřich Brabec. 
Prvním polistopadovým muzikálem byl Jesus Christ Superstar. 

kromě muzikálů jste v šedesátých a sedmdesátých letech složil 
více jak čtyři sta písní. Na jakou desku rád vzpomínáte? 
například v roce 1968 jsme s Vaškem Zahradníkem napsali kul-
tovní desku Šípková Růženka pro Jirku Korna a Rebels. V té době 
nám už přestaly stačit tříminutové písničky a chtěli jsme něco 
víc. A tak jsme připravili toto tematické album. Inspirací mi byly 
pohádky, které mi vyprávěli babička s dědou, když jsem byl malý.

hudbě a muzikálům se věnuje také váš pořad Muzikál expres. 
co vás inspirovalo k jeho vzniku?
V devadesátých letech jsem se chtěl věnovat historii a současnosti 
světového hudebního divadla a filmu. nápad se uchytil, a tak od květ-
na 1990 nepřetržitě vysíláme. V letošním roce to bude již třiatřicet let.

bydlíte na Praze 1. Jaký k ní máte vztah?
Hrdě se hlásím k tomu, že jsem z Prahy 1, protože genius loci Pra- 
hy 1 je naprosto jedinečný a neuvěřitelný. Vyrůstal jsem ve Štupart- 
ské ulici, pak jsme se několikrát stěhovali, bydlel jsem i v zahraničí, 
ale nakonec jsem zakotvil v centru Prahy v půdním prostoru s krás- 
ným výhledem na Prahu. Rád chodím pěšky a užívám si nádhery 
našeho města.

co byste popřál našim čtenářům do nového roku?
Všem přeji hlavně zdraví, osobní spokojenost a také, aby se 
náš život vrátil po covidových peripetiích zpět do svých kolejí. 
nám všem přeji, aby se v Praze 1 podařilo alespoň zčásti vyřešit 
problémy, které nás všechny trápí – aby se přestala vylidňovat 
místními obyvateli, zlepšilo se zásobování běžným zbožím, 
našel se lék proti nelegálnímu využívání bytů ke komerčnímu 
ubytovávání turistů a také došlo k zásadní kontrole neopráv-
něného parkování na modrých zónách a vjezdu do zón urče-
ných výhradně pro obyvatele Prahy 1 a dopravní obsluhu. 
 
Text: Petra Pekařová Foto: Jaroslav Tatek

Michael 
Prostějovský:
Muzikálům 
se věnuji 
téměř 
padesát let

CD Příští stanice muzikálová pokřtili zleva: Michael Prostějovský, 
Jakub HŰbner, Bára Basiková, Ondřej Soukup a Tereza Kostková

mailto:redakce@praha1.cz
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BByla neděle 22. srpna 1922 kolem 
osmnácté hodiny, když pražský primátor 
Karel Baxa vystoupil z vlaku na Wilso-
nově nádraží. Panoval teplý letní večer, 
proto se rozhodl jít do své rezidence 
na Mariánském náměstí pěšky. Co se 
mu cestou přihodilo, popisuje policejní 
protokol. „U Prašné brány připojily se 
k němu dvě ženy a doprovodily ho až 
k hotelu Štupart chtíce, aby s nimi šel na 
pokoj. Odepřel a když ho následovaly dál 

až do Ungeltu, obrátil se na přítomného 
strážníka, tázaje se, co je to za hotel ten 
U Štupartů a prohlásil, že se musí zavřít.“  

Zážitek musel zřejmě s Baxou, jenž byl 
poprvé zvolen pražským starostou v červnu 
1919, v lednu 1922 se stal primátorem 
Velké Prahy a ve funkci vydržel až do roku 
1937, kdy ze zdravotních důvodů odstoupil, 
hluboce otřást. Hned druhý den totiž telefo-
noval policejnímu řediteli a žádal zjedná-
ní nápravy. S prostitucí je třeba jednou 

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

Pražský primátor Karel BaxaMajitel hodinového hotelu Josef Mačeka

Je to vážně pech. Když si lehká holka, co nesleduje politiku, 
vyhlídne postaršího pána s pěkně kulatým bříškem, knírem 
a cvikrem na nose, právě takového, u kterého tuší úspěch, 
takže se ho pokusí zlákat na pokoj, a on se z něj vyklube – 
primátor hlavního města Prahy. 

Hotel U Štupartů na rohu Štupartské a Malé Štupartské ulice

mezi nimi čtyři číšnice, které po ukončené 
službě přišly na snídani. V kavárně Mimosa 
(v Havelské ulici – pozn. autora) návště-
va silnější, mezi hosty čtyři nevěstky, tři 
číšnice. V kavárně U Mrázů návštěva slabá, 
jedna číšnice, jedna nevěstka,“ uzavřeli své 
v pořadí již třetí hlášení lupoměský s duš-
kem. Jako by jim to holky dělaly naschvál, 
muselo oba policisty napadnout.

Proklatá kotelna

Začátkem září pražská policie s ko-
nečnou platností rezignovala. Hotely 
Štupart a Mačeka přežily. nepodařilo se 
najít důvod, dokonce ani záminku, která 
by umožnila jejich právní postih, natož 
pak uzavření, jak to požadoval primátor. 
Zvláštní oddělení mravnostní policie sice 
připustilo, že „jsou vyhledávány také pro-
stitutkami. Leč to se děje ve všech hote-
lích druhého řádu a hotely výše uvedené 
nejsou vedeny o nic hůře než hotely jiné.“ 

Takový stav byl přímým důsledkem 
zákona O potírání pohlavních nemocí, 
k jehož přijetí došlo v červenci 1922, tedy 
pouhý měsíc před osudnou procházkou 
primátora Baxy. Usměrňování prostituce 
ve veřejných domech, včetně pravidel-
ných lékařských kontrol, nahradil jejich 
naprostý zákaz. V důsledku zákona zanik-
ly sice nevěstince (v Praze k tomu fakticky 
docházelo již od roku 1919), prostituce se 
však přesunula na ulici, do barů, masáž-
ních salonů a nočních kaváren. 

nový zákon nezabránil ani šíření po-
hlavních chorob. naopak. Podle policejních 
statistik bylo v roce 1924 zadrženo v Praze 
4208 žen podezřelých z prostituce, z nichž 
bylo 505 nakaženo některou z venerických 
chorob. Úřad pražského hygienika pak 
v polovině dvacátých let odhadoval, že 
v hlavním městě funguje asi 200 nočních 
podniků, v nichž se pohybuje až 900 prosti-
tutek. Tisíce dalších působily na ulici. 

V lacinějších hotelích, které stály 
uprostřed vyhlášených okrsků pouliční 
prostituce (na Františku, U lužického 
semináře, kolem Ungeltu, v ulici Karoli-
ny Světlé) pak fungovala prostituce ve 
vzájemně výhodné symbióze prostitutek 
a majitelů či zaměstnanců těchto hotelů. 

Takový stav se udržel po celou dobu 
první republiky. Takže když začátkem 
dubna 1935 provedla pražská policie 
nečekanou kontrolu v již zmíněném hotelu 
Mačeka v Haštalské ulici, objevila v šest-
nácti zdejších pokojích 32 osob, z nichž 
rovných dvacet, tedy deset dvojic na 
deseti pokojích, nebylo vůbec hlášeno na 
recepci a zapsáno v hotelové knize. Majitel 
hotelu Josef Mačeka spolu s vrátným 

Aloisem Sovou prohlásili, že k takovému 
nedopatření „došlo jedině z toho důvodu, 
že v kotelně byl přetopen kotel, takže vrát-
ný vzhledem k nepřítomnosti topiče musel 
sám odejíti věc uspořádati do kotelny“.

Zda úředníci živnostenského odboru 
pražského magistrátu uvěřili, že se hosté 
ubytovali bez vědomí recepčního, prostě 
si sundali klíč z háčku a šli na pokoj, dnes 
již nevíme. V Praze je, jak známo, možné 
všechno. 

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

Jenže i tentokrát dopadlo jejich 
pátrání bídně. „V hotelu Štupart obsazeny 
tři pokoje. V jednom podplukovník s chotí, 
ve dvou snoubenci z venkova. Nevěstka 
nebyla přistižena žádná. V hotelu Mačeka 
pokoje vesměs prázdny,“ hlásili lupo-
měský s duškem a lze jen spekulovat, jak 
reagoval na vpád do hotelového pokoje 
dotyčný podplukovník.  

Chtě nechtě tak museli oba policisté 
znovu do ulic. Tentokrát o půl čtvrté ráno. 
Jenže výsledek byl pořád stejný. V obou ho-
telech přistihli jen párek vyplašených milen-
ců. „V lidové jídelně Sekt Pavilon (v Rybné 
ulici – pozn. autora) bylo velmi málo hostí, 

provždy zatočit! A podobné hotely zavřít! To 
by tak hrálo, aby lehké holky otravovaly na 
veřejnosti vážené občany, například jeho!  

Pěšáci zákona v akci

Primátorovo přání (rovnající se rozkazu) 
propadlo úřední hierarchií až ke dvojici 
řadových policistů – Josef lupoměský 
sloužil na Starém Městě jako inspektor, 
Tomáš dušek jako civilní (tajný) polici-
sta. den po Baxově telefonátu se vydali 
na prohlídku podezřelého hotelu v Malé 
Štupartské ulici. navíc měli prozkoumat 
další podnik s podobnou, ne-li horší 
pověstí – hotel Mačeka v Haštalské ulici. 

„V hotelu Štupart byly z množství 
pokojů tam nalézajících se toliko dva 
obsazeny. V jednom pokoji přistižena byla 
Anna Málková, 1896 rozená, katolička, 
svobodná, nyní bytem hotel Centrál 
v Hybernské ulici. Ve druhém pokoji Zdeň-
ka Havelková, 1903 rozená, katolička, 
vdaná, manželka obchodního cestující-
ho, bytem U Obecního dvora 1046. Obě 
s muži,“ oznamovali policisté.  

Jestliže úlovek v hotelu Štupart 
nebyl co do množství lehkých žen právě 
nejbohatší, šťára v Haštalské ulici skon-
čila pravým fiaskem. „V hotelu Mačeka 
nebyl přistižen nikdo,“ hlásili lupoměský 
s duškem. 

na vysvětlenou pak dodali: „Z úřed-
ního nařízení konají se prohlídky jednou, 
dvakrát, dle potřeby i vícekrát měsíčně 
a skoro pokaždé přistihnou se svobodné 
ženy, ano i vdané, ponejvíce nevěstky 
s pány, které souloží za peníze. Mimo 
těchto navštěvují hotel i milenci.“  

kam zmizely prostitutky?

nevalné výsledky hotelové šťáry poli-
cejního prezidenta nepotěšily. To má 
primátorovi vykládat, že žádné prostitutky 
v centru města nejsou, jen nějaká  
Havelková využila k záletům, že sta-
rý Havelka odjel na obchodní ces-
tu? nedalo se nic dělat. lupoměský 
s duškem museli hned druhý den 
do podezřelých hotelů znovu. 

Boj s prostitucí odnesla 
nevěrnice Havelková

Prostitutky ze Starého Města kolem roku 
1915
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O udělení výsady k jejímu provozování po-
žádal v březnu 1781 vídeňský podnikatel 
belgického původu François Garsie, jenž 
zamýšlel zavést doručování korespon-
dence a balíků v pražských městech a do 
vzdálenosti tří poštovních mil (1 pošt. 
míle = 7,586 km) od jejich bran. České 
zemské gubernium mu ve shodě s vrchní 
poštovní správou požadované privilegium 
udělilo s tím, že může být ze strany státu 
vypovězeno až po dvaceti letech, zatímco 
držitel licence jej mohl vypovědět kdykoli 
bez nároku na náhradu škody. držitel po-
volení se přitom zavázal, že bude poštovní 
správě odvádět čtvrtinu čistého zisku.  

Malá pošta, umístěná nejprve 
v Celetné ulici 63 (dnes 559/14) a od 
roku 1806 v domě U Českého lva v téže 
ulici 598/11, zaměstnávala kromě dvou 
úředníků také dva městské a devět 
venkovských pěších poslů plus pět poslů 
za denní plat. Oděni do tmavošedých 
rokokových stejnokrojů se žlutými kovo-
vými knoflíky a s císařským orlem pro-
cházeli pětkrát denně pražskými ulicemi 
a sbírali korespondenci od odesílatelů. 
Svůj příchod oznamovali pomocí dřevě-
ných klapaček (odtud neoficiální název 
„klapačková“ pošta), jelikož poštovní rohy 
směli používat pouze zřízenci státní pošty. 
Hned zpočátku se ale nemilou konkurencí 
„klapačkové“ pošty staly staroměstská 

C. k. privilegovaná 
malá pošta 

Den poštovní známky 
– posel vídeňské 
„klapačkové“ pošty 
z konce osmnáctého 
století, návrh Pilch, 
rytec Pfeiler

Cenný dopis z Prahy zaslaný radním 
uherského (dnes slovenského) města 
Skalica, který byl předán poslovi malé 
pošty a následně dopravený státní poš-
tou adresátovi 

Klapačka 
používaná 
koncem 
osmnáctého 
a počátkem 
devatenáctého 
století C. k. 
privilegovanou 
malou poštou 

Sběr, zpracování a doručování listovních i balíkových zásilek prováděla 
v raném novověku většinou státní pošta, ale existovaly i četné výjimky. 
Jednu takovou představovala C. k. privilegovaná malá pošta, která byla 
1. srpna 1782 zřízena po vídeňském vzoru také v Praze.

poštovním úřadem. K tomu také nakonec 
došlo 18. srpna 1789. dvorským dekre-
tem z 31. prosince 1789 byla správa malé 
pošty svěřena kontroloru vrchní poštov-
ní správy Václavu Bettmannovi, jemuž 
asistovali tři poštovní úředníci. „Klapač-
ková“ pošta tak sice nadále fungovala, 
ale její agenda byla vlivem nevelkého 
zájmu obyvatel nepatrná. Příliš nepomoh-
lo ani rozšíření doručovacího obvodu až 
do vzdálenosti třiceti poštovních mil od 
města. dvorská komora se proto rozhod-
la malou poštu zrušit, přičemž vyzvala 
vrchní poštovní správu, aby se k tomuto 
návrhu vyjádřila. I když není známo její 
stanovisko, zdá se, že na samém počátku 
dvacátých let devatenáctého století let 
byla její činnost ukončena. 

Text: Jan Kramář, Poštovní muzeum      
Foto: Sbírka Poštovního muzea 

Mědirytina posla C. k. privilegované 
malé pošty, kreslil L. Brand, ryl Sebastien 
Mansfeld, konec osmnáctého století

a novoměstská listovní sběrna, zřízené již 
roku 1753. O jejich zrušení proto Garsie 
usiloval. Kromě vynaložených financí 
se odvolával zejména na to, že si malá 
pošta rychle získala důvěru veřejnosti, jež 
odevzdává svou korespondenci pro další 
distribuci státní poštou nejen prostřednic-
tvím obou sběren, ale i poslů malé pošty. 
Gubernium se však postavilo proti likvida-
ci listovních sběren s tím, že každý má mít 
volnost v rozhodování, jakým způsobem 
zásilky podá.   

O činnosti pražské malé pošty se 
dochovalo jen málo informací. Jisté je, že 
její čistý zisk za období od 1. října 1785 
do 28. ledna 1788 činil 529 zl 2 kr, z nichž 
byl ale Garsie dlužen eráru povinný 
podíl. držitel koncese se navíc v Praze 
ještě jinak zadlužil, čehož využila vrchní 
poštovní správa k tomu, aby k vymáhání 
dluhu ustanovila v březnu 1788 správní-
ho úředníka, který v lednu následujícího 
roku navrhl sloučení malé pošty s vrchním 

Židovské muzeum v Praze 
je jedním z nejstarších 
židovských muzeí v Evropě. 
Málokdo ale ví, že pořádá 
kulturní programy pro 
širokou veřejnost. A právě 
o nich jsme si povídali  
s dr. Zuzanou Pavlovskou, 
vedoucí oddělení pro 
vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze.

Jaké programy pro veřejnost  
připravujete koncem ledna a v únoru?
V lednu bych čtenáře ráda pozvala na 
první setkání z cyklu přednášek, který se 
bude věnovat židovským podnikatelům 
z přelomu 19. a 20. století. Mnozí z nich 

Zveme vás na zajímavé 
přednášky v Židovském 
muzeu v Praze

totiž působili v Praze a výrazně podpo-
rovali české umění. V lednu představíme 
Alexandra Brandeise, který mimo jiné 
finančně pomáhal umělcům národního 
divadla. Poslední lednový den se zájemci 
mohou těšit na přednášku Påla Veidena 

z Metropolitní univerzity Oslo o spisovate-
li a hudebním kritikovi Oskarovi Baumovi. 
V únoru religionista Pavel Hošek přiblíží 
posluchačům svět chasidských příběhů 
a novinář david Vaughan připomene 
osudy rodiny architekta Rudolfa Wel-
se. Všechny přednášky se budou konat 
v Auditoriu OVK, Maiselova 15, Praha 1, 
3. patro (více v programu níže, pozn. red.).

Může na přednášky přijít každý?
Samozřejmě. naše akce jsou otevřeny 
pro širokou veřejnost, nejsou komunit-
ní ani univerzitní, přijít může opravdu 
kdokoli. Každý měsíc vymýšlíme různo-
rodá témata a zveme zajímavé hosty. 
naší snahou je rozšiřovat povědomí 
o židovské kultuře. Jde o interaktivní 
setkání, kdy se lidé mohou ptát a disku-
tovat. V této době jistě každého potěší, 
že naše programy jsou zdarma. 

Text: (red)
Foto: Archiv Zuzany Pavlovské

24. 1. 18:00 
cyklus „čeští židovští podni-
katelé přelomu 19. a 20. sto- 
letí“: alexandr brandeis 
Alexandr Brandeis (1848–
1901), správce suchdolské-
ho velkostatku, byl mece-
nášem předních českých 
umělců poslední čtvrtiny  
19. století a sběratelem 
jejich děl. Patřili k nim malíři 
F. Ženíšek, V. Brožík, M. Aleš 
či K. Svoboda, sochaři  
J. V. Myslbek a J. Mauder 
stejně jako architekti Jan 
Zeyer a A. Wiehl. Z literátů 
za Brandeisem přijížděli 
i spisovatel Julius Zeyer 
a básník J. Vrchlický. Osob-
nost Alexandra Brandeise 
představí Phdr. Arno Pařík.

30. 1. 2023 18:00 
Oskar baum – víc než 
jen kafkův  přítel 
Spisovatel a kritik Oskar 
Baum (1883–1941) patřil 
k „pražskému kruhu“ spisova-
telů německého jazyka, jehož 
nejslavnějším představitelem 
byl Franz Kafka. Baum však 
byl více než jen Kafkovým 
přítelem. Přednáška Påla Vei-
dena z Metropolitní univerzity 
Oslo se zaměří na okolnosti, 
které formovaly Baumova výji-
mečného literárního ducha: 
jeho dětství, život v Plzni 
a působení ve vídeňském 
Židovském institutu pro nevi-
domé. Přednáška proběhne 
v anglickém jazyce a bude 
tlumočena do českého jazyka.

7. 2. 2023 18:00 
Pavel hošek – „chasidské 
příběhy: Mezi židovskou 
mystikou a krásnou 
literaturou“ 
Příběhy, které si chasidé 
vyprávěli o zázračných rabí-
nech a jejich podivuhodných 
skutcích, se staly nevyčer-
patelným zdrojem literár-
ní inspirace. Stále znovu 
vydávané sbírky původních 
chasidských příběhů zachy-
cují kouzlo východoevropské 
židovské kultury a záro-
veň v sobě nesou aktuální 
poselství židovské duchovní 
tradice. O bohatství literární 
kultury chasidského světa 
bude ve své přednášce hovo-
řit religionista Pavel Hošek.

16. 2. 2023 18:00 
David Vaughan – 
Zapomenutý příběh 
rodiny Welsových 
Rudolf Wels byl jedním 
z nejvýznamnějších 
architektů meziváleč-
ného Československa. 
Během nacistické oku-
pace byl spolu se svou 
ženou a synem Martinem 
deportován do Osvětimi, 
kde všichni zahynuli. Přežil 
pouze starší syn Tomáš, 
kterému se v roce 1939 
podařilo uprchnout do 
Velké Británie. S obecně 
málo známým příběhem 
rodiny Welsových seznámí 
návštěvníky novinář a spi-
sovatel david Vaughan.
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Městská část Praha 1, odbor školství,  
bude od 1. ledna do 30. listopadu 2023, 
realizovat projekt Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání III (neboli MAP III). 
Projekt bude realizován v rámci Operač-
ního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání a bude plynule navazovat na 
projekt MAP II, končící v prosinci 2022.

Cílem projektu je pokračovat 
v místním akčním plánování v oblasti 
předškolního a základního vzdělá-
vání na území Prahy 1 a smysluplně 

aktualizovat strategické a koncepční 
dokumenty vytvořené během realizace 
MAP II. do projektu bude zapojeno cel-
kem 26 základních a mateřských škol 
z Prahy 1. V MAP III bude také zacho-
vána kontinuita v aktivní práci všech 
pěti pracovních skupin – pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti, rozvoj mate-
matické gramotnosti, rovné příležitosti, 
kulturní povědomí a financování.

Smyslem projektů MAP I, MAP II 
i MAP III je propojení škol všech 

zřizovatelů, formálního a neformál-
ního vzdělávání, spolupráce s rodiči, 
odbornou veřejností, akademickou 
sférou, zaměstnavateli – mnoha 
aktéry na poli vzdělávání. Patří sem 
i sdílení příkladů dobré 
praxe, vzájemná inspirace 
a obohacení. 

Pro vysvědčení za 1. pololetí si 
žáci půjdou 31. ledna. Jedno-
denní pololetní prázdniny pak 
připadnou na pátek 3. února. 
Jarní prázdniny v našich školách 
budou v termínu 13. 3.–17. 3. 

V rámci činnosti MAP Praha 1 pracovní 
skupiny pro rovné příležitosti se v Malo-
stranské besedě konalo představení diva-
dla utlačovaných.  O co v takovém divadle 
jde? Prezentuje se příběh a hledá se řeše-
ní problému za aktivní spolupráce diváků. 
Julie je dívka, která má potíž doma, ve 
škole i s přáteli kvůli své nadváze. do je-
jího denního života se ponořili žáci 8. tříd 
ZŠ Gutha-Jarkovského a řešili s vervou 

a velmi dobře. Bez zajímavosti není, že 
divadlo utlačovaných vede bývalá žákyně 
ZŠ Brána jazyků líza Urbanová. Vyzkou-
šet si tuto jedinečnou aktivitu bych přála 
i ostatním žákům našich základních škol. 
děkujeme tímto také Malostranské bese-
dě, že nám umožnila na svých „prknech“ 
řešit problémy jedné dospívající dívky. 
Text a foto: Věra dvořáková, členka MAP, 
pracovní skupina Rovné příležitosti

Rada MČ Praha 1 vyhlašuje dotační 
program i pro oblast volného času 
dětí. Je na něj vyčleněna částka  
1 500 000 Kč a maximální výše dota-
ce na jeden projekt 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). 

Pro nikoho není snadné přetrhat kořeny a vazby na místa, 
v nichž prožil větší část svého života. Pro seniory nebo osoby se 
zdravotním postižením je důležité, aby mohli ve svých bytech 
žít třeba i sami co nejdéle. Vysoký věk a nemoc nemusí nutně 
znamenat stěhování do některého ze sociálních zařízení.

Středisko sociálních služeb Praha 1, příspěvková organiza-
ce MČ Praha 1, nabízí pro své občany možnost zapojení do sys-
tému tísňové péče, který poskytuje tuto službu 24 hodin denně. 

Tlačítko Tísňové péče je tichý společník v domácnosti, který 
se stará o přivolání pomoci ve vaší těžké situaci, která může 
nastat v důsledku pádu, zhoršení zdravotního stavu, při pocitu 
osamocení či ohrožení. Může vám pomoci i při havárii v bytě, se 
kterou si sami nevíte rady. 

 Komunikace s dispečinkem Tísňové péče je zajišťována 
přes telefonního operátora, a to nejen přes vaši pevnou telefonní 
linku, ale v případě, že jste ji již zrušili, tak přes mobilního operá-
tora našeho zařízení s hlasovou schránkou, které je nainstalováno 
ve vašem bytě. Nemusíte mít doma tedy ani telefon, ani mobil.

Informace o MAP III

Den podle Julie

Dotace na 
využití volného 
času dětí 
a mládeže

Pololetní 
a jarní 
prázdniny 
v našich 
školách

Středisko sociálních 
služeb pořádá v dubnu 
výlet pro seniory 

Být doma sám neznamená 
být bez pomoci: 
Služba Tísňové péče má řešení

 Pátek 14. dubna 2023, 8:00
Památník karla čapka (stará huť) a Rožmitál pod Třemšínem

na tento výlet se přihlašuje od 24. března 2023.
Odjezd autobusu od Rudolfina v ulici 17. listopadu.

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

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

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

inzerce

Představení 
Divadla 
utlačovaných

Jednoduchým zmačknutím tlačítka se s vámi dispečer či 
dispečerka dokáže hlasově spojit a postarat se o vás v kteroukoli 
denní i noční dobu, a to jak ve všedních dnech, tak i dnech víken-
dových a svátečních.

Pokud máte pečující rodinu, která se o vás láskyplně stará, možná 
by přivítala i dalšího pomocníka, aby si mohla sama občas odpoči-
nout a přitom mít jistotu, že je o vás postaráno i v její nepřítomnosti. 

dny, kdy jste doma sami, odkázáni jen na vlastní síly, se tak 
pro vás mohou stát méně stresující z obavy, kdo vám pomůže, 
pokud na to vy sami stačit nebudete.

Můžete se tak cítit uvolněně, bezpečně a snad i trochu 
bezstarostně, protože máte zajištěného nenápadného, tichého 
společníka, který je připravený vám vždy pomoci. 

Text: MUdr. Jana Trková, 
vedoucí Systému tísňové péče

Výstava Malá Strana 
vánoční a zimní
na Malostranském náměstí v sídle Spolku občanů 
a přátel Malé Strany a Hradčan můžete do konce 
ledna navštívit zajímavou výstavu historických fo-
tografií s názvem Malá Strana vánoční a zimní.

Připravilo ji nakladatelství Pražské příběhy He-
leny Zahrádecké a dana Hrubého. Potěšit se můžete 
pohledem na bruslení na Vltavě, sáňkování na petřín-
ských svazích, vánoční dobovou výzdobu domácností, 
někdejšími módními outfity i tím, jak se oblékaly 
malostranské babky. nenechte si ujít expozici plnou 
půvabných zimních vzpomínek. 
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nové komunitní centrum Young Caritas 
Charity Česká republika v Haštalské 11 je 
určeno všem dětem, mládeži a dospělým 
prchajícím před válkou z Ukrajiny. Zároveň 
je také místem k setkávání se s místními 
obyvateli nejen Prahy 1. Od úterý do pátku 
v odpoledních hodinách uvítáme v klubov-
ně žáky a studenty, kteří tápou v českém 
jazyce, pomůžeme s úkoly anebo s přípra-
vou na střední či vysokou školu. K dispo-
zici máme velikou hernu plnou deskovek, 
knih a hraček. Každou středu od 15:30 
mají naši dobrovolníci přichystaný krea-
tivní workshop, během kterého kreslíme, 
vyrábíme nebo třeba tančíme. Jednou 
měsíčně vyrážíme na celodenní dobro-
družnou výpravu v okolí Prahy, při které 
hrajeme hry a navazujeme nová přátelství, 
protože nás vždy doplní parta českých 
dětí. I dospělí si v centru přijdou na své. 

Každé úterý od 18:00 u nás pořádají 
workshopy sami lidé z Ukrajiny. Přijďte se 
naučit třeba vyšívat nebo vyrobit si vlastní 
kabelku. dále pořádáme kurzy českého 
jazyka pro úplné začátečníky i pokročilé, 
nabízíme podporu psychoterapeuta, po-
máháme s nostrifikací diplomů nebo po-
skytujeme kariérní poradenství. V průběhu 
roku také chystáme několik společenských 
akcí, tou nejbližší bude únorový masopust.

V Centru Young Caritas přivítáme úpl-
ně každého bez ohledu na věk nebo národ-
nost. Zároveň stále hledáme nové dobro-
volníky, nabízíme možnost vyzkoušet si vést 
svůj vlastní workshop nebo vyrazit s námi 
na výlet. Více informací o otevírací době, 
chystaných akcích a nabídce dobrovolnictví 
najdete na www.youngcaritas.cz 

Text a foto: Young Caritas

S tímto heslem startuje 11. ročník kampa-
ně Suchej únor, kterou zná a má v oblibě 
již 84 % Čechů. Téměř polovina účastníků 
díky kampani zmírní rizikovou konzumaci 
alkoholu (ale stále častěji i dalších libůs-
tek) a každý ze sušičů se stává i důležitou 
inspirací pro více jak 1 000 000 lidí, kteří 
jsou u nás na hraně rizikové konzumace. 

letošní suchý téma kampaně je: 
Nepít je umění. 

Zkusit měsíc bez alkoholu vypadá na první 
dobrou jednoduše. Jenže ve skutečnos-
ti je za tím odvaha zkusit něco nového, 

schopnost podívat se upřímně sám na 
sebe, síla vykročit ze zajetých kolejí a jít 
svou vlastní cestou. To všechno se dá říct 
také o umění: z dálky možná žádná velká 
práce, ale ve chvíli, kdy člověk sám čelí 
prázdnému plátnu, světlu na jevišti nebo 
bílé stránce, chápe hodnotu díla úplně 
jinak. V Sucháči si myslíme, že svoje umění 
– a sebe v něm – může objevit každý.

Proto chceme  k vlastní tvorbě a k její-
mu sdílení inspirovat davy. Zapojte se i vy. 
Podpořte důležité téma a sdílejte svoje umě-
ní se světem. Protože #nePITJeUMenI. 

Registrujte se do měsíční výzvy na 
www.suchejunor.cz 

Centrum Young Caritas: V Haštalské 11 
pomáháme nejen ukrajinským uprchlíkům

Suchej únor: Nepít je umění! 

sTřEDiskO sOciálNí služEb
hledá pracovníka/pracovnici na pozici

hlaVNí(hO) ÚčETNí(hO)

V případě zájmu kontaktujte Zoru kučerovou, tel. 720 028 562, e-mail: kucerova@socialnisluzbyp1.cz.

Nabízíme
  hlavní pracovní poměr  

na dobu neurčitou
 nástup dle dohody
 pevnou pracovní dobu
  platové ohodnocení  

dle nařízení vlády
  zaměstnanecké benefity: 

stravenky, zdravotní volno

  příjemné pracovní 
prostředí v centru Prahy

  rozmanitou práci 
v přátelském kolektivu

Požadujeme
  vyšší odborné nebo 

vysokoškolské vzdělání, 
případně středoškolské 

vzdělání s dlouholetou 
praxí

  znalost účetnictví, 
zaměření na příspěvkové 
organizace výhodou

  praxi samostatné účetní 
alespoň pět let

 znalost práce na PC
  orientaci v zákoně o účet-

nictví a dalších příslušných 
právních předpisech

  praxe v sestavování 
rozpočtu příspěvkové 
organizace výhodou

  komunikativnost, 
poctivost, pečlivost

  ochotu učit se nové věci
  proaktivní přístup

Text: (red)

Malá sTRaNa (4. ETaPa)  uzavřena ul. Újezd

    doprava směr Klárov / Malostranské náměstí / Maltézské náměstí a část ul. 
Všehrdova vedena přes ul. Vítězná, most legií, Masarykovo nábřeží, divadelní, 
Smetanovo nábřeží, Křižovnická, Mánesův most, Klárov, Valdštejnská, Tomášská, 
Malostranské náměstí, Karmelitská a Újezd.

    doprava směr Újezd vedena přes ul. Karmelitská, letenská, Klárov, Mánesův 
most, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, most legií a Vítězná.

    doprava směr Říční / část ul. Všehrdova vedena přes ul. Šeříková.

      TERMíN PRací: 19. 3. – 31. 3. 2023

Malá sTRaNa (1. ETaPa)  uzavřena ul. letenská

    doprava směr Klárov vedena přes ul. Karmelitská, Újezd, Vítězná, most legií, 
Masarykovo nábřeží, divadelní, Smetanovo nábřeží, Křižovnická a Mánesův most.

      TERMíN PRací: 28. 1. – 16. 2. 2023

Malá sTRaNa (2. ETaPa) 
 

    doprava směr Klárov / Malostranské 
náměstí vedena přes ul. Újezd, Vítězná, 
most legií, Masarykovo nábřeží, divadelní, 
Smetanovo nábřeží, Křižovnická, Mánesův 
most, Klárov, Valdštejnská a Tomášská. 
Vjezd do ul. Tržiště zachován pro dopravní 
obsluhu.

    doprava směr Újezd / Maltézské náměstí 
vedena přes ul. letenská, Klárov, Mánesův 
most, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, 
Most legií, Vítězná a Újezd.

       TERMíN PRací: 16. 2. – 4. 3. 2023

Malá sTRaNa (3. ETaPa)  uzavřena ul. Újezd

    doprava směr Klárov / Malostranské náměstí / Maltézské náměstí vedena přes 
ul. Újezd, Vítězná, most legií, Masarykovo nábřeží, divadelní, Smetanovo nábřeží, 
Křižovnická, Mánesův most, Klárov, Valdštejnská, Tomášská, Malostranské 
náměstí a Karmelitská.

     doprava směr Újezd vedena  
přes ul. Karmelitská, letenská, Klárov,  
Mánesův most, Křižovnická,  
Smetanovo nábřeží, most legií a Vítězná.

    doprava směr Říční / Všehrdova  
vedena přes ul. Šeříková.

      TERMíN PRací: 4. 3. – 19. 3. 2023

Výměna 
tramvajových kolejí

uzavřena ul. karmelitská

další informace: www.dpp.cz, www.praha1.cz.

http://www.youngcaritas.cz/
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nové české knihy
lucie Vaňková
Putování leklé ryby
(Argo)

Surreálný román plný 
humoru od mladé autorky 
lucie Vaňkové, která se živí 
jako scenáristka nekomerč-
ních filmů a komerčních se-
riálů, např. Ulice, Hasičárna 
Telecí nebo dáma a Král.

Ištván Jeseter se naro-
dil jednoho zářijového odpo-
ledne v tramvaji číslo 17 
ze špatně vyrešeršovaného 
novinového článku – jeho 
otcem je nepokrytá lež 
a matkou mizerná novinář-

ská práce. Jediné, co má, je rybí šupina pro štěstí a doklad 
o tom, že je duševním dědictvím jistého Metoděje H., který 
ovšem tvrdí, že je to celé nějaký omyl. Ištván se musí rychle 
zorientovat nejen v hektickém postmoderním světě, ale 
i v tom, odkud přišel a co je vlastně zač on sám. 

 

Petra soukupová 
Nikdo není sám
(Host)

 Kniha, která ukazuje, že 
žádná rovnováha netrvá 
věčně. Jestliže někdo 
dokáže popsat nedělní 
oběd, výlet na rozhlednu 
nebo babiččin pohřeb jako 
bezohlednou poziční válku, 
pak je to Petra Soukupová. 
Její nový román čtenáře 
okamžitě vtáhne do světa, 
ve kterém se spolehlivě 
poznává, aby vzápětí krok 
za krokem odhaloval absur-
ditu a trapnost rodinných 
bitev, v nichž nemůže nikdo 

vyhrát. nová Soukupová, tak jak ji znáte a máte rádi.

Petr Neužil
V hlavní roli srdce
(Kniha Zlín)

Srdce je zásadním orgánem 
lidského těla i univerzál-
ním symbolem života. Ve 
svém autentickém dení-
ku dává autor, věhlasný 
kardiolog, nahlédnout do 
zákulisí současné kardio-
logie, seznamuje čtenáře 
s konkrétními případy 
léčby, promlouvá o zajíma-
vých setkáních s mnoha 
osobnostmi a reflektuje 
i glosuje bouřlivé spole-
čenské období dneška. Ve 
druhé části knihy pře-

kvapí svou nevtíravou pronikavostí neužilovy in-
timní povídky, ryze literární texty s ilustracemi 
světově uznávaného výtvarníka Tomáše Bíma.

Tomáš Pospiszyl
Teodor Rotrekl
(Academia, Kunsthalle Praha  
a Galerie KOdl)

Kniha přibližuje myšlenkový 
svět a dílo malíře a ilus-
trátora Teodora Rotrekla 
(1923–2004). Rotrekl 
byl prvním českým uměl-
cem, který veřejně vystavil 
prostorovou asambláž, 
začal kombinovat malbu 
s fotografií a experimento-
val s technikou pop artové 
obrazové montáže, známý 
je ale hlavně jako ilustrátor 
vědecko-fantastické li-

teratury. Kniha představuje celek tvorby Teodora Ro-
trekla, včetně užitého umění. Současně analyzuje 
prostředí kultury socialistického Československa. 
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Tajenka z minulého čísla: MaTyášOVa bRáNa

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali paní Marii Kovaříkovou.
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Palackého 5 (budova polikliniky) 
na ni čeká knížka V hlavní roli srdce z vydavatelství Kniha Zlín, 
kterou napsal Petr Neužil. 
Blahopřejeme!

Nová tajenka
Tentokrát vychází tajenka z textu na str. 24 Prague City Tourism slaví 65 let.

Ať už jste pamětníci, nebo milovníci moderní Prahy, 
můžete se v rámci oslav těšit na tematické vycházky, přednášky, 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU) na pražské věže, 
speciální upomínkové předměty a mnoho dalšího.

Vyluštěnou tajenku opět posílejte na redakce@praha1.cz, a to do 10. února.



3938              

M
leden 2023  VíTáNí ObčáNků

Albert Burda Dalibor FantaBeáta Vosecká Diana Klierová

Vítání občánků...

Eliáš Pekař Kryštof MatějkaJan Bartoníček Lilien Koššová

V bezpečném prostředí se probírají 
témata zdravotní, sociální, právní 
i psychologická spojená s péčí. Od po-
zvaného hosta, odborníka, se účastníci 
dozvídají potřebné informace a také 
s úlevou zjišťují, že v tom nejsou sami.

Kouzlo Alzheimer Café spočívá 
v tom, že mohou přijít i lidé se syn-
dromem demence, pokud jim to nemoc 
dovoluje. Účast je díky donátorům 
zdarma. 

Úvodní dvacetiminutový rozhovor 
s hostem rozvine dané téma. Po 
přestávce, která následuje a nabízí 
účastníkům prostor pro diskrétní dota-
zy, se mohou návštěvníci ve společné 
diskusi zeptat hosta i ostatních na 
cokoli, co je k tématu zajímá.

Hosty Alzheimer Café už v minu-
losti byli např. neurolog prof. MUdr. 
Jakub Hort, Ph.d., MUdr. Thlic. 
Jaromír Matějek, Ph.d., Th.d., Phdr. 
eva Jarolímová, Ph.d., prim MUdr. 
Irena Závadová z hospice Cesta domů, 
nebo Petra Hamerníková, diS. z Freya. 
V únoru promluví MUdr. Mgr. Kristýna 
drozdová o mozku a neurosystému.

Audiozáznamy si můžete poslech-
nout na YouTube kanále SeŇORInA 
PRO PeČUJÍCÍ https://www. 
youtube.com/centrumsenorina.

Projekt realizuje nadační fond 
Seňorina, který sídlí v Praze 1 v ulici 
na Poříčí, spolu s Alzheimer nadačním 
fondem v čele s Jarkou Švarcbachovou 
a Šárkou Kovandovou. daly dohro-
mady zkušenosti a smysluplné zážitky 
z holandských Alzheimer Café a po ab-

alzheimer Café: 
Trochu jiná poradna 
pro pečující o blízké 
s alzheimerovou nemocí
Myšlenka Alzheimer Café pochází z Holandska. Pravidelné setkávání 
pečujících a jejich blízkých s odborníky umožňuje u kávy nebo čaje sdílet 
své obavy, zkušenosti, ale především dostat odpovědi na své otázky.  

Zveřejňujeme další fotografie dětí, které byly slavnostně uvedeny do života. 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!

solvování školení přímo u zakladatele, 
dr. Miesena, rozjely první Alzheimer 
Café v ČR. 

Koná se každé první úterý v mě-
síci od 18:00 v Kavárně Mlsná kavka, 
Sokolovská 327/29, Praha 8. Více na 
https://www.alzheimercafe.cz/. 

Text: (red)
Foto: Archiv Alzheimer Cafe

ObčaNská sPOlEčNOsT PRAHA 1

T Vilém HalířSamuel Lněnička

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

681/18, 115 68, Praha1, k rukám 
Radky Jiříkové. do hlavičky 
e-mailu nebo na obálku uveďte 
heslo „Vítání občánků“. dále nám 
napište jméno dítěte, datum 
narození, adresu trvalého bydliště 
v Praze 1 (popř. také korespon-

denční adresu, pokud je jiná, než 
adresa trvalého bydliště) a kontakt 
na vás. na základě této přihlášky 
budete postupně zváni na konk-
rétní obřad. Prosíme o strpení, 
když pozvánku dostanete za delší 
dobu. 

https://www.alzheimercafe.cz/
mailto:radka.jirikova@praha1.cz
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