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Terezie Radoměřská Slovo starostky
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FOTOsTRaNa

VýMěNa TRaMVajOVých kOlEjí

aNkETa: ZaVříT, či NEZaVříT 
sMETaNOVO NábřEží?
RaDNicE usilujE O ZkliDNěNí DOPRaVy

ROZhOVOR s RaDNí iVaNOu aNTalOVOu

žiVOTNí PROsTřEDí: GRaNTy PRO ROk 2023
OTEVřENí PaRku  cihElNá 
FOTOsTRaNa: 
PODPORujEME NašE žiVNOsTNíky

TéMa: skauTský iNsTiTuT

bEZPEčNOsT

Naši žiVNOsTNíci

MísTNí PaRlaMENT

ROZhOVOR s VáclaVEM cílkEM

1. čásT sERiálu O kRiZích: blackOuT

Příběhy Našich sOusEDů: luDMila 
kOšTEjNOVá, MaRiE OTa bOřEk DOhalská
OsObNOsT PRahy 1: ThOMas ZiEliNski

POZVáNka PRaGuE ciTy TOuRisM 

kulTuRa: DiVaDlO kalich

ROZhOVOR s PaVlEM POlOu 

hisTORiE PRahy 1: 
FEMME FaTalE Z kaMZíkOVé ulicE
POšTOVNí MuZEuM: jOsEF liEslER

PROjEkTy žiDOVskéhO MuZEa

POZVáNky Na VýsTaVu

PROjEkTy sTřEDiska sOciálNích služEb

NOVé čEské kNihy

křížOVka

VíTáNí ObčáNků

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

Únorový koncert  
DUETY V KLASICE

úterý 28. února 2023 od 18 hodin

Kostel sv. Vavřince pod Petřínem
Hellichova 18, Malá Strana, Praha 1

Markéta Fassati  -  soprán
Pavel  Kšica  -  bar yton

Stanislav  Gall in -  klavír

Vstupné dobrovolné

Koncert je pořádán 
ve spolupráci s Prahou 1 

Kostelní slavnosti

www.praha1.cz       www.kostelnislavnosti.cz

Koncert inzerát 95 x 134 únor.indd   1 17.02.2023   9:20:23

ANEB MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK#11
V MALOSTRANSKÉ BESEDĚ
18. 3. 2023
OD 19:00 HODIN
K POSLECHU A TANCI HRAJe:

EVERGREEN

VELKÝ SÁL MALOSTRANSKÉ BESEDY
MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ 21

KAŽDÁ VSTUPENKA BUDE SLOSOVÁNA V TOMBOLE!
CENA VSTUPENKY: 150 KČ 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA ČÍSLE: 602 379 860

zapsaný 
spolek

o klimatické změně, osobní zodpovědnosti, 
sousedství a schopnosti dobře se adaptovat  
na změnu s RNDr. Václavem Cílkem, CSc. 

Těšíme se na vás ve čtvrtek dne  
23. března 2023 od 18.00  
v Galerii 1, Štěpánská 47, Praha 1.

Besedy se můžete zúčastnit i on-line  
na FB Plánuj na Jedničku.

Místa k sezení jsou omezena, rezervujte  
na jan.rachunek@praha1.cz.

Beseda

Beseda_inz_95,5x134.indd   1 22.02.2023   15:54

Vážení a milí sousedé!
Už jen necelý měsíc zbývá do příchodu jara a také do ukon-
čení výměny kolejí na Malé Straně – významné akce, která 
od konce ledna zasáhla do dopravní situace nejen na levém 
břehu, ale kvůli objízdným trasám i na protější straně Vltavy. 

obavy, jež jsme všichni měli, se i díky pečlivé přípravě 
nenaplnily. řidiči z jiných městských částí dosud vyslyšeli 
naše výzvy a omezili cesty do centra, upravený dopravní 
režim městské hromadné dopravy funguje, jak má, a pra-
covníci Dopravního podniku hlavního města Prahy pracují 
tak, že je celá stavba zatím v předstihu. Pokud se tedy 
nestane něco výjimečného a počasí nám bude přát, mohl by 
celý projekt skončit ještě před 31. březnem, kdy je původně 
plánovaný konec.

Děkuji všem zapojeným pracovníkům za odváděnou 
práci i obyvatelům dotčených čtvrtí za trpělivost.

únor, který pomalu končí, byl na Malé Straně (a Hrad-
čanech) spojen i s jinou akcí, a to s tradičním a oblíbeným 
masopustem. Měla jsem velkou radost ze skutečně dlouhé-
ho zástupu masek, které se zapojily do průvodu a vytvořily 
opravdu krásnou masopustní atmosféru. Spolek občanů 
a přátel Malé Strany a Hradčan, Sbor dobrovolných hasi-
čů Praha 1, Sdružení výtvarníků Karlova mostu, Městská 
policie Praha 1 i pracovníci naší radnice a další přátelé 
a spolupracovníci se zasloužili o vydařené setkání.

A když už jsem u těch pochval, nemohu opominout 
vítězství Prahy 1 a její rekonstrukce nádherné školní budovy 
ve Vojtěšské ulici v krajském kole soutěže o titul Historic-
ké město roku 2022. U nás v Praze 1 máme samozřejmě 
celou řadu vysloveně architektonických skvostů, ne každý 
ale slouží vzdělávání naší nejmladší generace, což pova-
žuji možná za to nejlepší využití historické architektury. za 
naším úspěchem je spousta práce jednotlivých odborů 
i řemeslníků, kterým moc děkuji za citlivost, s níž přistoupili 
k opravdu náročné rekonstrukci. 

Přeji vám všem co nejpříjemnější závěr zimy i radost 
z blížícího se jara. 

Vaše starostka
Terezie radoměřská 
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na konci března končí smlouva, díky  
které může Skautský institut ve spolu-
práci se spolkem Kamparta provozovat 
tzv. rybářský domeček neboli Mich-
novský letohrádek. zastupitelé Prahy 1 
proto uložili svému Výboru pro parti-
cipaci, participativní rozpočet, veřejný 
prostor a pro dotační programy, aby 
definoval strategii a cíle participace. 

na stranách 16–17 si můžete 
přečíst skautské ohlédnutí za dosavad-
ním fungováním Skautského institutu 
v rybárně i anketu s představami ně-
kterých osobností o další budoucnosti 
objektu. 

Změna organizace dopravy 
v ulici jungmannova
Až do 31. března 2023 bude v ulici Jung-
mannova fungovat změna směru jízdy 
podle vyznačených šipek. Důvodem je 
potřeba odlehčit dopravě při opouštění 
ulice národní. změna vznikla v souvislos-
ti s větší intenzitou dopravy na pravém 
břehu Vltavy, která je způsobena uza-
vřením průjezdu automobilů a tramvají 
Malou Stranou. opatření bude dočasné. 
Po skončení opravy tramvajové trati na 
levém břehu bude provoz opět vrácen do 
obvyklého režimu. 

I letos vyhlašuje rada MČ Praha 1 dotační 
program v oblasti životního prostředí. 
největší změnou oproti minulým letům je, 
že se v dotačním programu pro rok 2023 
počítá se 750 tisíci korunami. nově také 
přibyl program ozelenění vnitrobloků 
a podpory komunitního pěstování. 
Lhůta pro podávání nabídek je 27. 2. 
– 17. 3. 2023. Podrobnější informace 
si můžete přečíst na straně 14. 

únor / březen 2023 akTualiTy

městská část Praha 1 dlouhodobě 
podporuje klubovou, spolkovou a jinou 
zájmovou činnost a pomáhá spo-
luorganizovat společné aktivity pro 
veřejnost. Přestože sdružování občanů 
probíhá na dobrovolné bázi, vedení 
radnice by rádo motivovalo spolu-
občany, kteří se starají o spolkovou 
činnost, aby se zapojovali do dalšího 
rozvoje a prohloubila se vzájemná 
aktivní spolupráce mezi jednotlivý-
mi spolky a radnicí MČ Praha 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 mož-
ností 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 nabídli pros-
tor k větší spolupráci, propagaci a zvid-
itelnění činnosti vašeho spolku. V případě 
vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na 
adrese: david.bodecek@praha1.cz – 
1. místostarosta pro kulturu, spolky, škol-
ství a vnitřní chod úřadu, a zároveň na 
adrese: linda.kleckova@praha1.cz – 
vedoucí odboru kultury, sportu a zah-
raničních vztahů, abychom zaplnili prázd-
ná místa a získali přehled o tom, čím vším 
občané Prahy 1 žijí, co je zajímá a baví. 
Ve vašem e-mailu prosím uveďte název, 
sídlo a charakter činnosti spolku, kon-
taktní osobu a její telefonní číslo a dále 
e-mailovou adresu spolku. 

Vážení a milí občané Prahy 1,

Veřejnost se bude 
opět moci vyjádřit 
k Rybářskému domečku

staré Město, Dušní 2
 nebytová jednotka 
 v přízemí cca 105 m2

  kolaudovaný stav:  
zlatnictví

  poslední účel nájmu:  
butik – obchod s oděvy

  doba neurčitá s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou

Nové Město, hybernská 28
  nebytový prostor v přízemí 

a suterénu cca 986 m2

  stavební určení:  
zařízení veřejného stravování 
(automat – restaurace)

  poslední účel nájmu: 
jídelna a restaurace

  doba neurčitá s šestiměsíční 
výpovědní lhůtou

hledáte volné nebytové prostory 
v Praze 1?
V současné době nabízí Mč Praha 1 následující nebytové prostory. 
Více informací o těchto, ale i dalších nabídkách najdete na portálu 
reality.praha1.cz.

Pocítili jste také důsledky zvyšujících 
se nákladů a máte problémy s rodin- 
ným rozpočtem? neostýchejte se říci 
si o pomoc!

V současné době jsou do-
mácnosti vystaveny narůstajícím 
nákladům na bydlení, na základní 
potraviny a dalším dopadům vysoké 
inflace a cen energií, které všichni 
pociťujeme v řadě oblastí. Těžce to 
dopadá na řadu z nás a je důležité 
neváhat požádat o pomoc a radu.

Pracovníci odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví městské části 
Praha 1 jsou připraveni poskytnout 
potřebné informace, které vám 

pomohou ke konkrétnímu řešení ši-
tému vám na míru. na tomto odkazu 
naleznete ochotné odborníky, kteří 
vám rádi pomohou: www.praha1.cz/
odbory-a-oddeleni/osz/.

Další důležité informace  
můžete načerpat na webu  
www.destnikprotidrahote.cz/.

Informace poskytuje také  
Magistrát hl. m. Prahy na stránce  
www.pomocprazanum.praha.eu.

V neposlední řadě stojí za  
pozornost také stránka Ministerstva 
práce a sociálních věcí na tomto  
odkazu www.mpsv.cz/web/cz/ 
statni-socialni-podpora. 

NEjsTE Na TO saMi!
Pomoc potřebuje řada z nás

Granty na životní prostředí se 
letos zvýšily – nově můžete 
žádat o zelené vnitrobloky či 
komunitní pěstování

odbor životního prostředí MHMP 
odstartoval v petřínských zahradách 
projekt řešení vodohospodářské situace. 
Protože měli občané Prahy 1 výhrady 
k nedostatečné komunikaci ze strany 
magistrátu i ke způsobu realizace pro-

jektu, svolal na 15. února Martin Motl, 
předseda Výboru pro participaci, partici-
pativní rozpočet, veřejný prostor a dotač-
ní programy,  komentovanou procházku, 
během které pracovníci z hlavního měs-
ta projekt obhajovali a vysvětlovali. 

Magistrátní projekt na Petříně vyvolal nevoli

Více se dočtete na www.praha1.cz a v dalším vydání jEDNa.

mailto: david.bodecek@praha1.cz
mailto:linda.kleckova@praha1.cz
http://www.reality.praha1.cz/
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Masopust 2023

Foto: Jaroslav Tatek
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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

únor / březen 2023  DOPRaVa

Linka číslo 12 je ve směru od Výsta-
viště ze zastávky chotkovy sady od-
kloněna přes zastávky Pražský 
hrad a Pohořelec do zastávky Malo-
vanka.

Vybrané spoje jsou v provozu 
pouze v trase Výstaviště–Špejchar.

Linka číslo 15 je ve směru od 
olšanských hřbitovů zkrácena do 
zastávky Malostranská (zastávka na 
nábřeží edvarda beneše), dále pokra-
čuje jako linka číslo 20 směr Divoká 
šárka.

Linka číslo 20 je ve směru od 
Divoké Šárky zkrácena do zastáv-
ky Malostranská (zastávka na nábře-
ží edvarda beneše), dále pokračuje 
jako linka číslo 15 směr Olšanské 
hřbitovy.

Linka číslo 22 je ve směru 
od nádraží Hostivař ze zastáv-
ky Újezd odkloněna přes zastáv-
ky švandovo divadlo, anděl, smí-
chovské nádraží a hlubočepy do 
obratiště sídliště barrandov.

Linka číslo 23 je ve směru od 
Královky ze zastávky Malostran-
ská (zastávka na nábřeží edvarda 
beneše) odkloněna přes zastáv-
ky čechův most a strossmayerovo 
náměstí do obratiště Výstaviště.

Historická linka číslo 42 je 
v úseku Lazarská–Malostranská 
v uvedeném směru odkloněna přes 
zastávky karlovo náměstí, Palackého 
náměstí, Národní divadlo a staro-
městská.

Linka číslo 97 je v úseku Malo-
stranská–Národní divadlo odkloněna 
přes zastávky staroměstská a karlo-
vy lázně.

Více informací naleznete na dpp.cz.

!

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

Zleva Jan Šurovský, technický ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy,  
Terezie Radoměřská, starostka Prahy 1, a Vojtěch Ryvola, radní pro dopravu

„Děkuji Dopravnímu podniku za mimo-
řádné pracovní nasazení a Pražanům 
za to, že jsou ohleduplní a nezajíždějí 
do centra, pokud to není nutné. Kolaps 
dopravy, kterého jsme se všichni báli, 
nenastal v první ani ve druhé etapě 
rekonstrukčních prací,“ ocenila sta-
rostka Prahy 1 Terezie radoměřská. 
Poděkovala také místním za trpělivost, 
s jakou snášejí komplikace, zejména pak 
hluk a problémy s parkováním. „Nejdů-
ležitější je, že se nám podařilo rozšířit 
upozornění na uzavírky do co největšího 
prostoru. Už když přijíždíte do Prahy, 

zaznamenáte informaci: Nejezděte na 
Malou Stranu, je zavřená. Avizované 
hrozby, že se Praha zastaví, se nenapl-
nily, kolony se nekonají,“ popsal  Vojtěch 
ryvola, radní pro dopravu Prahy 1.

Třetí etapa by měla skončit nejpoz-
ději 19. března. Doprava z uzavřeného 
újezdu bude ve směru Klárov a Malo-
stranské i Maltézské náměstí vedena 
přes ulice újezd, Vítězná, most Legií, 
Masarykovo nábřeží, Divadelní, Smetano-
vo nábřeží, Křižovnická, Mánesův most, 
Klárov, Valdštejnská, Tomášská, Malo-
stranské náměstí a Karmelitská. Ve směru 
újezd bude vedena přes ulice Karme-
litská, Letenská, Klárov, Mánesův most, 
Křižovnická, Smetanovo nábřeží, most 
Legií a Vítězná. Do ulic říční a Všehrdova 
se řidiči dostanou ulicí Šeříkovou.

Stejná dopravní opatření budou pla-
tit i během čtvrté etapy, která rekonstrukci 
malostranské kolejové trati završí. 

„První etapu v Letenské ulici se nám 
podařilo ukončit o tři dny dříve. Pokud 
to takto půjde dál, doufám, že si náskok 
nejen udržíme, ale že k ušetřeným dnům 
ještě nějaký přidáme,“ řekl Jan Šurovský, 
technický ředitel Dopravního podniku 
hlavního města Prahy. 

náskok by podle něj mohlo zkom-
plikovat pouze počasí. „Máme ještě únor 
a můžeme zapadat sněhem,“ dodal. 
o změnách v dopravě Dopravní podnik 
informoval včas a důkladně. Cestující  
i automobilisté si na přerušení provozu od 
Klárova směrem na újezd zvykli. Dopravní 
kolaps nenastal ani po zahájení druhé 
etapy a i tramvaje jezdí podle jízdního 
řádu. 

Text: Miloslav Frýdl
Foto: Jaroslav Tatek

žáDáME řiDičE
Z jiNých čásTí PRahy  

i řiDičE MiMOPRažské,  
aby sE Vyhýbali cENTRu MěsTa 

a PRO TRaNZiT VyužíVali 
PRažský i MěsTský OkRuh, 

VčETNě TuNElu blaNka!

V
Opravy kolejí zatím 
bez komplikací, hotovo 
bude do konce března
V pátek 17. února proběhla další kontrola výměny kolejí, kterou 
od konce ledna organizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy. Díky velkému nasazení 
pracovníků i dobrému počasí se vše zatím podařilo o několik dnů urychlit.

Z důvodu opravy 
tramvajové trati 
je až do konce 
března dočasně 
přerušen provoz  
tramvají v úseku  
Újezd–Malostranská. 
Dosavadní rychlost  
prací dobu možná 
zkrátí!
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O snížení dopravní zátěže 
v centru metropole se MČ 
Praha 1 snaží dlouhodobě. 
K řešení má výrazně přispět 
plán takzvané city logistiky 
a vytvoření nového modelu 
zásobování s pozitivním 
vlivem na dopravu, životní 
prostředí i život obyvatel 
historického centra 
metropole.

„Aktuálně zpracovávaný projekt by měl do 
jednoho týmu nově spojit nejen zástupce 
Prahy 1, ale také odborníky na dopravu 
z magistrátu, Technické správy komuni-
kací (TSK), Technologií hlavního města 
Prahy (THMP) a také Operátora ICT,“ 
popsal autor projektu a předseda Komi-
se IT richard bureš a dodal: „Projekt je 
zaměřen na hledání inovativního řešení 
problematiky zásobování území Prahy 1, 
včetně využití zkušeností zahraničních 
měst. Díky přesahu a velikosti pracovního 
týmu by se ale v budoucnu dal využít pro 
celé území centra Prahy. Výsledkem by 
měla být komplexní metodika doplněná 
právní podporou, která bude mít pozi-
tivní vliv na dopravu, životní prostředí 
a zejména na život občanů Prahy 1.“

V posledních letech přibylo aut 
zajišťujících dopravní obslužnost v cen-
tru – zásobování hotelů, restaurací či 
obchodů. zároveň, hlavně v době covidu, 
se rapidně rozšířilo doručování objedná-
vek online nákupů. zatímco v roce 2018 
denně vjíždělo do centra města přibližně 
44 000 aut zajišťujících zásobování/
dopravní obslužnost, nyní tento počet 
překročil hranici 70 000. „Významné 
dopravní zatížení je způsobeno mimo jiné 
i změnou chování rezidentů a podnikate-

Radnice usiluje 
o zklidnění dopravy 
v centru

lů na území MČ Praha 1. Z důvodu stále 
rostoucí obliby nakupování na internetu 
se zvýšil podíl doručování kusových zási-
lek, nákupů či hotových jídel, což generu-
je i vyšší intenzitu vozidel v historickém 
centru. To je třeba řešit, neboť tato oblast 
nemá na takovou dlouhodobou zátěž od-
povídající kapacitu,“ konstatoval richard 
bureš. Když se prý proto vyskytla příleži-
tost v podobě výzvy v rámci operačního 
programu Pól růstu ve formě inovačního 
projektu, a tím možnosti zapojení více 
odborníků, rozhodlo se vedení Prahy 1 
projektovou žádost předložit. na základě 
kvalitativního hodnocení byla žádost 
městské části nakonec vybrána jako 
jeden z osmi projektů k realizaci. Praha 1 
si od projektu slibuje nastínění řešení 
snížení dopravně-zásobovací zátěže díky 
lepší distribuci a zefektivnění parkování 
pro zásobovací vozidla a současně ome-
zení zbytných cest zásobovacích vozidel 
díky aktuálním dopravním informacím.

Celý projekt řešení optimalizace 
dopravní obslužnosti v rámci městské 
části, jehož součástí je i vytvoření meto-
diky city logistiky pro MČ Praha 1, musí 
být dodán a vyzkoušen na pilotních lo-
kalitách do poloviny prosince roku 2023. 
rozpočet projektu je 20,1 milionů korun, 
dotace z operačního programu Praha – 
Pól růstu činí 18,1 milionu.

„Zklidnění dopravy na území  
MČ Praha 1 musí být propojeno s do-
pravními opatřeními v dalších měst-
ských částech, aby zavedená řešení 
byla efektivní, ale zároveň abychom 
vyřešením jednoho problému nezpů-
sobili dopravní komplikace jinde,“ 
upozornil bureš, který se dopravou 
v centru dlouhodobě zabývá. Jedním 
z výsledků aktivit plánovaných na rok 
2023 bude zvýšení počtu parkovacích 
míst pro krátkodobé stání zásobova-
cích vozidel a jejich lepší distribuce 
na území MČ Praha 1 s přihlédnutím 
k předpokládané poptávce. „V pi-
lotních lokalitách se plánuje také 
zavedení technických opatření, která 
budou kontrolovat dodržování maxi-
mální povolené délky parkování. Další 
opatření v souvislosti se zásobováním 
se budou zavádět i na základě meto-
diky city logistiky, kterou si MČ Pra- 
ha 1 nechává zpracovávat,“ uzavřel 
richard bureš a doplnil, že dopravní 
opatření pro individuální automobilo-
vou dopravu bude radnice Prahy 1 
zavádět ve shodě s TSK i s novým 
vedením hlavního města Prahy. 

Text: Miloslav Frýdl
Ilustrační foto: Jaroslav Tatek

Petr kučera, zastupitel

říkám si, kdo už konečně najde politickou odvahu ukončit 
vedení tranzitních tras pro automobily samotným centrem 
Prahy. Dopravní zácpy na Křižovnickém náměstí hned u Karlova 
mostu jsou ostudou, která svého času trápila už primátora Pav-
la béma. negativ má tranzit centrem Prahy celou řadu: škodí 
zdraví lidí, bezpečnosti, kvalitě veřejného prostoru i památkám. 
Pozitiva při tom prakticky neexistují, dobře fungující veřejnou 
dopravu i taxipřepravu už v Praze totiž máme. Kdy už politici 
dohlédnou dále než na pohodlnou dopravu svých zadnic?

Vojtěch Ryvola, radní pro dopravu Prahy 1

být, či nebýt, zavřít, či nezavřít? Toť otázka, která je velkým 
dilematem a rozděluje příznivce a odpůrce uzavření Sme-
tanova nábřeží. Měli bychom se však podívat na cíl, kterého 
vlastně chceme dosáhnout. Má to být uzavřeno úplně? bez 
aut, ale i tramvají? nebo jenom tramvaje? A co taxi, reziden-
ti, zásobování atd. atd.? buď úplně, což je takřka nemožné, 
nebo vůbec. A postupnými kroky neustále omezovat prů-
jezd. Stavebními úpravami, omezením rychlosti na 30 km/h, 
retardéry, úpravami v navigačních systémech. náš cíl je co 
možná největší zklidnění dopravy, ne zablokování. A to nejen 
pravý břeh Vltavy, ale oba břehy a vlastně celou Prahu 1. 

Text: (red) Foto: Jaroslav Tatek

anketa:
Zavřít, či nezavřít  
Smetanovo nábřeží? 

TéMa  PrAHA 1

V souvislosti s výměnou kolejí na Malé Straně a objízdnými trasami 
se opět otevřela otázka dopravního režimu na Smetanově nábřeží.

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 fotografii 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. 3. na 
redakce@praha1.cz. Výherce se už teď může těšit na knihu.

správná odpověď z minulého čísla: 
DůM u FlaVíNů

Výhercem se stal Tomáš hruška. V redakci, v oddělení  
vnějších vztahů, Palackého 5 (budova polikliniky),  
na něj čeká kniha Tajný život domorodců, kterou napsal 
Jan Kholl a vydal Host. blahopřejeme! 

?

Foto: Jaroslav Tatek

mailto:redakce@praha1.cz
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Bezbariérovou a sociálně 
přívětivou Prahu 1 
si vytváříme společně

kace a podpory, máme značné rezervy. 
Pro zdravé fungování společnosti je 
zásadní podpora rodiny. Při svém půso-
bení v České ženské lobby a na pozici 
ředitelky profesní organizace Unie po-
rodních asistentek jsem se soustředila 
na kultivaci porodní péče s ohledem 
na dodržování lidských práv. Věnovala 
jsem se také tématu péče, která u nás 
leží výhradně na bedrech žen a je ne-
doceněná. Při všech mých profesních 
i osobních aktivitách se opakovaně 
přesvědčuji, že pochopení a laska-
vost jsou základem přístupu, kterým 
můžeme zlepšit život každého z nás.  

V názvu vaší gesce se nově objevilo  
slovo bezbariérovost. Vnímáte bariéry 
v Praze 1 jako velký problém? 
V rámci předvolební kampaně jsem si 
projela pár míst v centru na invalidním 
vozíku a připomněla si, že bariérovost 
je v naší městské části skutečně velký 
problém. Vzpomněla jsem si na své 
jízdy s kočárkem po schodech či marné 
hledání bezbariérových toalet. Praha 1 
je historicky a architektonicky významná 
lokalita, kde musí docházet k odstraňo-
vání bariér citlivě a ve spolupráci s pa-
mátkáři. Konkrétní opatření jsou ovšem 
nutná. Právě proto, že bariéry omezují 
hlavně lidi se zdravotním postižením, po 
úrazech, rodiny s dětmi či seniory, stalo 
se jejich odstraňování mojí prioritou. 

Počítá se s bezbariérovostí při staveb-
ních úpravách veřejných prostranství? 
Ve spolupráci s mojí odbornou asis-
tentkou Anetou ečekovou Maršálovou 
a s poradním orgánem rady, Komisí pro 
bezbariérovou Prahu 1 pod vedením 
emy rónové, jejíž součástí jsou i tři 
členky na vozíčku, budeme postupně 
téma bezbariérovosti prosazovat napříč 
všemi gescemi a odbory, aby se zabrá-
nilo dalšímu nedodržování bezbariérové 
vyhlášky u nových a nově rekonstruova-
ných staveb. za podpory magistrátních, 
státních i evropských dotačních titulů 
budeme odstraňovat bariéry ve veřejném 
prostoru tak, abychom zajistili bezpečný 
a pohodlný pohyb pro každého člověka. 
zaváděním moderních opatření, mezi 
která patří schodolezy do míst, kde není 
výtah ani prostor pro plošinu, indukční 
smyčky na přepážkách úřadů, aby každý 
dobře slyšel, zvukové a hmatové po-
můcky pro zrakově postižené, se mů-
žeme zařadit mezi evropské metropole 
podporující práva osob s postižením. 

Na Prahu 1 dopadá spousta potíží 
spojených s vysokou koncentrací lidí 

bez domova. Nutno podotknout, že jde 
o problém celopražský, který vyžaduje 
výraznější zapojení magistrátu.  
jak tento stav zlepšit?
Praha 1 je důležitou dopravní i turistickou 
křižovatkou, s čímž je spojena koncent-
race velkého množství lidí. Počet osob, 
které se na území Prahy 1 pohybují, jde 
do milionů ročně. Lidé bez domova jsou 
mnohdy svým specifickým vzezřením nej-
viditelnější. S každým člověkem je spojen 
jeho životní příběh, který bývá v případě 
lidí bez domova plný traumat. Velká část 
z nich prožila své dětství v ústavech či 
nefunkčních rodinách, trpí psychickými 
onemocněními. Systém pomoci lidem 
bez domova na území Prahy 1 se ubírá 
správným směrem. zaslouží si ovšem 
větší rozptýlení a posílení této pomoci. 
Problematika lidí bez domova se týká 
zejména nastavení jejich správné pod-
pory. od preventivní, ve formě systému 
vzdělávání a nastavení společenského 
vnímání směrem k respektu a solidaritě, 
až po akutní podporu ve formě terapeu-
tické a materiální pomoci, ubytovacích 
kapacit či základního příjmu. Problema-
tika bezdomovectví v Praze 1 přesahuje 
nejen její hranice, ale i oblast celé Prahy. 
Měla by se řešit na vládní nebo dokon-
ce evropské úrovni, buď v koordinaci 
s jinými státy, nebo s využitím inspirace 
z řešení této problematiky v zahraničí. 

co vám v životě dělá radost?
radost mi dělají životní synchronicity, 
kdy zjišťuji, že moje práce a můj život 
mají smysl a také, když jsou lidé kolem 
mě spokojení. radost si dělám také 
sama, procházkami v přírodě, návštěvou 
dobrého filmu nebo divadelního předsta-
vení, příjemně stráveným časem s mým 
mužem, dětmi či dobrými přáteli, když se 

společně smějeme. Až magicky na mě 
působí nový Svět, Pohořelec a nádvoří 
Pražského hradu. ráda pracuji v útulné 
kavárně při šálku dobré kávy. Mám ráda 
procházky po starých zákoutích, obdivuji 
architekturu, přemýšlím o životních osu-
dech lidí v kontextu historických souvis-
lostí. Pravidelně si chodím zaplavat do 
AXY, kde to mám moc ráda. než jsem na-
stoupila do pozice radní, otužovala jsem 
se pravidelně ve Vltavě na Střeleckém 
ostrově. V poslední době zvládám pouze 
každé ráno studenou sprchu. To chci na-
pravit. Studená voda je můj životabudič. 

až se za čtyři roky ohlédnete  
za svojí prací radní, co byste za sebou 
ráda viděla? 
Spokojené úsměvy na tvářích těch, 
kteří na radnici našli pomoc, i těch, kteří 
pomoc poskytují. ráda bych potkávala 
v ulicích větší množství lidí na vozíčcích. 
bude to pro mne signálem, že se daří 
odstraňovat bariéry ve veřejném prostoru 
a oni již nemusí zůstávat pouze doma 
mezi čtyřmi zdmi. ráda bych viděla 
posílení a rozptýlení pomoci lidem bez 
domova, a díky tomu odlehčení nejexpo-
novanějších míst. nedávno jsem četla 
článek městské policie, že člověk bez 
domova zachránil u hlavního nádraží 
mladého člověka před sebevraždou. 
A pokud se podaří realizovat domov pro 
seniory, bude to pro mne třešnička na 
dortu. bezbariérovou a sociálně přívětivou 
Prahu 1 si vytváříme společně. Kon- 
taktujte mne se svými nápady a připo-
mínkami na ivana.antalova@praha1.cz 
a telefonu 221 097 292. 

Text: (red)
Foto: Archiv Ivany Antalové, 
Jaroslav Tatek

Do gesce radní MČ Praha 1 Ivany Antalové patří sociální věci a bezbariérovost. 
Povídali jsme si s ní především o bezbariérovosti, lidech bez domova, ale také 
třeba o tom, co jí dělá radost.

jaké jsou současné největší výzvy  
v sociální oblasti naší městské části? 
V souvislosti s dozvuky covidové krize 
a s ruskou agresí na Ukrajině čelíme 
nárůstu obav i cen energií a základních 
potravin, což negativně doléhá také na 
naše obyvatele. Vytvoření účinného sys-
tému sociální pomoci je jednou z výzev, 
na které se budeme soustředit. ráda 
bych také navázala na dřívější snahy 
o vybudování domova pro seniory, kde 
by mohli důstojně žít občané upoutaní 
na lůžko či se závažnými diagnózami, 
které vyšší věk doprovází. Péče o se-
niory bez život ohrožujících diagnóz je 
v Praze 1 vynikající. rozšíření těchto 
služeb na další obyvatele, například 
samoživitele, rodiny pečující o nemocné 
rodinné příslušníky, mladé rodiny, děti 
a mládež i další, a provázání s relevant-
ními nestátními organizacemi je cesta, 
kterou se chci ubírat. ráda bych ještě 
více otevřela radnici lidem, aby věděli, 
jakou pomoc od ní mohou očekávat. 

Ví se o vás, že se o sociální záležitosti 
zajímáte dlouhodobě.  jaké jsou vaše 
dosavadní lidské, pracovní a osobní zku-
šenosti v této oblasti?
Jsem mámou tří dětí. Syn je nejstarší. 
Moje starší dcera se potýkala s hranič-
ní poruchou osobnosti kombinovanou 
se syndromem závislosti. Před rokem, 
ve svých jednadvaceti letech, spáchala 
sebevraždu. Mladší dceru jsem porodi-
la ve čtyřiadvacátém týdnu těhotenství 
na hranici životaschopnosti. Ta nyní 
studuje v prvním ročníku na střední 
škole fotografii a je zdravá. nejenom 
v souvislosti s těmito zkušenostmi 
jsem pocítila, jak je u nás zdravotní 
péče v mnohém na vysoké úrovni. 
nicméně co se týká lidskosti, komuni-

Vánoční snídaně s lidmi bez domova
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Rada MČ Praha 1 vyhlásila 
i letos dotační program 
v oblasti životního prostředí. 
Největší změnou oproti 
minulým letům je, že se 
v dotačním programu pro 
rok 2023 počítá se  
750 tisíci korunami. 

Dotační program má čtyři hlavní téma-
ta: ekologická výchova a osvěta, péče 
o opuštěná i volně žijící zvířata, včetně 
podpory chovu včel, výsadba zeleně, 
ozelenění fasád, zakládání komunit-
ních zahrad ve dvorech a vnitroblocích 
v naší městské části a zlepšení vzhle-
du městské části, konkrétně zkrášlení 
oken a fasád orientovaných do ulic 
umístěním truhlíků s květinami.

na ekologickou výchovu a osvětu 
se počítá se 100 tisíci korunami, 50 
tisíc korun půjde na ochranu zvířat 
a chov včel a 600 tisíc korun na péči 
o vzhled naší městské části a veřejnou 

zeleň, kde nově přibyl program ozeleně-
ní vnitrobloků a podpory komunitního 
pěstování. 

o dotace se mohou ucházet fyzické 
i právnické osoby. K žádosti o příspě-
vek na ozelenění dvorků a vnitrobloků 
a zakládání komunitních zahrad je třeba 
přiložit jednoduchou studii, fotografii či 
nákres a položkový rozpočet. zájemci 
o příspěvek na květiny v uličním parteru 
musí v žádosti uvést poschodí a počet 

oken, která budou truhlíky s květinami 
ozdobena, preferována bude výzdoba 
celých domů. 

Projekty musí být realizovány v roce 
2023, u květinové výzdoby na jaře / na 
podzim 2023. Formuláře a podrobné  
údaje jsou k dispozici v informačním cent-
ru městské části Praha 1, na odboru péče 
o veřejný prostor, oddělení životního  
prostředí úřadu městské části Praha 1, 
Vodičkova 18, a v digitální podobě na 
webové stránce MČ Praha 1 (www. 
praha1.cz). Žádosti musí být doručeny 
v zalepené obálce označené úplným jmé-
nem a adresou žadatele a opatřené nápi-
sem neotvírat – dotace v oblasti životního 
prostředí na podatelnu úřadu městské 
části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

Lhůta pro podávání žádostí je od  
27. 2. do 17. 3. 2023.

Podrobné informace naleznete na 
www.praha1.cz a v dalších informačních 
kanálech radnice.

Případné dotazy zodpoví Daniela 
Hrubešová, tel. 221 097 313, e-mail:  
daniela.hrubesova@praha1.cz. 

Text: (red)
Foto: archiv Prahy 1

Granty pro rok 2023 
na ozelenění vnitrobloků, fasád 
a komunitního pěstování

Ke 31. lednu letošního roku vydal Staveb-
ní úřad Prahy 1 kolaudační rozhodnutí 
k parku Cihelná. K pozdržení plánovaného 
otevření tohoto místa u Vltavy došlo z dů-
vodu několika připomínek, které vznesla 
radnice Prahy 1. Týkaly se především kva-
lity zpracování povrchových úprav s ohle-
dem i na životní prostředí. některé proble-
matické prvky nebyly doposud vyřešeny. 
K  jejich odstranění dojde sice až v rámci 
reklamací, ale otevření parku to nebrání.

Všichni zúčastnění obdrželi k posled-
nímu lednovém dni kolaudační rozhod-
nutí s patnáctidenní lhůtou pro případné 
námitky. V rámci Prahy 1 však došlo 

k vzájemné shodě, že otevření by se nadále 
nemělo protahovat a případné nedostatky 
se vyřeší ve zmíněném reklamačním řízení. 
„Za životní prostředí jsme nebyli spokojeni 
například s kvalitou mlatových povr-
chů. Požadovali jsme urovnání povrchů, 
dosypání nerovností a odstranění boulí. 
Dále jsme měli připomínky k nekvalitně 
provedenému přechodu mezi dlažbou 
a nábřežní zdí,“ popsala místostarostka 
Prahy 1 Kateřina Klasnová.

nedostatky, které zde přetrvávají 
a budou řešeny reklamacemi, se týkají 
především osetých ploch. Ty je nezbyt-
né, alespoň do prvního osečení, oplotit. 

Místostarostka také dodala, že by ráda 
v parku odstranila graffiti. „Ačkoli to nebylo 
součástí stavby, považuji za naprostý pa-
radox, aby se otevřel nový park, který hyzdí 
pomalované zdi,“ vysvětlila Klasnová.

revitalizace parku Cihelná byla 
zahájena v průběhu minulého roku za 
účelem kultivace neutěšeného prostoru. 
byla spojená s výsadbou zeleně s tím, 
že se zachová přírodní ráz tohoto místa. 
nově bude  lokalitu protkávat cyklostezka, 
kterou zde paralelně budoval Magistrát 
hlavního města Prahy. 

Text: Jan Petříš

Otevření parku Cihelná se blíží

žiVOTNí PROsTřEDí  PrAHA 1

Přijďte k nám, 
těšíme se na vás!

Foto: Jaroslav Tatek, Pavel Dvořák

lidová jídelna Těšnov,
Těšnov 1163/5, 
tel. 224 225 421

Gap bread, 
Tržiště 371/3, 
tel. 773 097 003

kafírna u Omara, 
Tržiště 367/11, 
tel. 602 280 835

Phase 2, 
Tržiště 264/8, 
tel. 257 532 998

biomarket Vacek, 
Mostecká  55/3, 
tel. 257 530 488

Oprava obuvi, 
Dlouhá 729/37

Restaurace katr, 
Vězeňská 859/1, 
tel. 222 315 148

Masna kozí, 
Kozí 9, 
tel. 255 795 404

Pecka Modelář, prodejna karolína, 
Karoliny Světlé 3,
tel. 608 666 831
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Sousedská klubovna 
pro všechny

David bodeček,  
místostarosta 
Mč Praha 1

rada MČ Praha 1 nám zanechala 
nejednoho kostlivce ve skříni. V rámci 
jejího usnesení se zavázala zahájit 
přípravu výběrového řízení. A s tím se 
ta současná rada musí vypořádat. Pro 
využití domečku máme tři možnosti. 
Preferuji variantu, že zůstane stávající 
uživatel, a to za jasněji stanovených 
podmínek spolupráce, než tomu je 
doposud. Druhou možností je vypsání 
výběrového řízení na komerční účel 
se začleněním místních spolků. Třetí, 
nepreferovanou variantou, je využití 
domečku k čistě komerčním účelům. 
nevyhodnocené výběrové řízení z let 
2019–2020 ukázalo možné varian-
ty propojení komerce se spolkovou 
činností. rádi bychom se zeptali 
místních obyvatel, spolků, skautů, 
zda se takové dvě aktivity snesou pod 
jednou střechou. V tuto chvíli bych 
Skautskému institutu navrhl výpůjčku 
objektu za trochu jasnějších podmínek 
otevřené spolupráce. Vážíme si jejich 
práce a toho, jak se projekt rozběhl 
a vhodně doplnil spolkové aktivity 
v okolí Kampy, ale musíme doladit 
smluvní vztahy. Držme si pěsti. 

Veronika justová,  
kamparta z.s.

Skautskému institutu se v rybářském 
domečku podařilo z roky nevyužíva-
ného prostoru vytvořit ve spolupráci 
s naším spolkem místo, které nabízí 

program pro lidi každého věku. navá-
zal na stávající místní komunitní život, 
který je na Malé Straně fenoménem. 
Je neuvěřitelné, že se v místě tak 
zatíženém turismem podařilo zachovat 
rybárnu jako oázu klidu pro místní 
občany. Velký podíl na tom nese právě 
Skautský institut, bez jehož nasaze-
ní by během pouhých dvou let takto 
dobře fungující komunitní centrum 
nevzniklo. Propojení s místním spol-
kem Kamparta se ukázalo jako dobrá 
volba, o čemž svědčí kladné ohlasy jak 
místních, tak i ostatních návštěvníků 
rybárny. nevidíme důvod měnit něco, 
co dobře funguje a slouží nám všem.

Michal caban,  
člen Zastupitelstva 
Mč Praha 1

z důvodu covidu se skauti nemohli 
v rybářském domečku téměř dva roky 
předvést. Až pak ukázali, jak se jim 
domeček určený pro místní mládež, 
spolky a občany podařilo oživit. Mělo 
by následovat prodloužení smlouvy 
minimálně o dva roky nebo spíše na 
dobu neurčitou. reakce občanů jasně 
ukazují, že model funguje a vhod-
ně doplnil strukturu společenského 
a kulturního života Kampy i celé 
Malé Strany. Je pochopitelně možné 
uvažovat i o jiné formě poskytnutí 
prostoru, než je výpůjčka, například 
pronájmu, ale stále na půdorysu 
spolupráce se Skautským institutem. 
Domnívám se, že jiné představy jen 
předznamenávají snahu objekt ko-
mercializovat v neprospěch místních. 

barbara šabachová,  
komunitní centrum 
kampa

Současné využití se mi zdá dobré. 
Doplňuje aktivity, které se na Kampě 
odehrávají, nabízí prostor a program 
pro starší děti a mladé dospělé – ru-
kodělné dílny, keramiku, fotokomoru, 
klubovnu pro starší děti... Proto bych 
osobně byla ráda, kdyby tyto aktivity 
pokračovaly, ideálně v současném 
personálním zajištění – tedy spoluprá-
ce Skautského institutu a Kamparty. 
Myslím si, že je důležité, aby prostor 
sloužil také místním. nezbylo nás 
tu mnoho a je třeba, aby tu všechny 
věkové kategorie měly svůj prostor pro 
setkávání, protože i to může být jed-
ním z důvodů, proč zůstat bydlet v ji-
nak dost turisticky exponovaném pro-
středí. A jedním z těchto míst se stává 
právě i rybářský domeček na Kampě.

Tomáš heres,  
místostarosta 
pro oblast majetku  
a financí Mč Praha 1

Další využití rybářského domečku 
bude předmětem participace. Vítáme 
tuto možnost vyjádření občanů k vyu-
žití známého objektu a nejsme proti 
pokračování spolupráce se Skaut-
ským institutem. zároveň jsme sami 
zvědavi, jaké další možnosti nám bu-
dou v rámci participace nabídnuty. 

Text: (red)

anketa: 
Končí smlouva 
se Skautským institutem. 
Jaké by podle vás mělo být 
další využití tohoto objektu?  

Kampa je známá jako společný dvorek 
sousedů z Prahy 1. V parku u Sovových  
mlýnů však nenajdete jen fajn místo na 
piknik, ale také dětskou klubovnu, tvořivé  
a vzdělávací kroužky, vybavené dílny 
a zázemí, které už rok a půl provozuje  
Skautský institut v Rybárně.

Michnovský letohrádek, známý i z filmu Jak utopit doktora 
Mráčka, si leckdo ještě pamatuje jako restauraci a sídlo ry-
bářského svazu. Po řadě let, kdy se pro objekt nedařilo najít 
vhodné využití, byli tímto úkolem pověřeni skauti. Ti ho otevřeli 
veřejnosti pod názvem Skautský institut v rybárně. Vzniklo 
tak nové komunitní centrum, které staví na spojení místních 
sousedských iniciativ se skautskou „vyřídilkou“. Po prvních 
měsících rozjezdu, ještě poznamenaných covidovými opatře-
ními, má rybárna za sebou již rok plnohodnotné činnosti.

V letohrádku najdete společnou dětskou klubovnu, otevřený 
bezpečný prostor, kde je možné zapojit se do pestrého programu 
anebo jen tak pobýt. Klub je ústředním prostorem sousedského 
spolku Kamparta, který v rybárně pořádá kroužky, doučování, 
tvořivá odpoledne, dětské dny i bazárky dětského oblečení.  
Vedlejší klidné bistro s kavárnou se stalo oblíbeným azylem  
nejen pro rodiče, kteří své potomky vyzvedávají z angličtiny  
nebo třeba kroužku break dance.

Pro starší děti i dospěláky jsou k dispozici bohatě vybavené 
dílny, kde si můžete opravit dosluhující poličku anebo rovnou 
vyrobit novou. Je to velká sousedská kůlna, disponující od kladí-
vek až po svářečku. Mladším kutilům pomáhá Skautský institut 
v kurzech věnovaných instalateřině, keramice i šití na stroji. ná-
dech zlatých časů řemesla se tam spojuje se současností, kdy si 
můžete vyzkoušet klasickou temnou komoru i 3D tiskárnu nebo 
založit studentskou kapelu v místní zkušebně. nástroje vám 
půjčí a první kapelní fotky si nafotíte v jejich studiu. 

nápaditý program kurzů v rybárně je otevřený všem, nejen 
mladým dospělým, pro které je získávání nových zkušeností 
a dovedností nejdůležitější. V rámci spoluprací se společností el-
pida se zde propojují různé věkové skupiny – třeba na worksho-
pech pletení, jež vedou senioři.

Skautský institut v rybárně se i v novém roce těší na další 
spolupráci s místními spolky a sousedskými skupinami, které 
mohou využít zázemí klubovny, velkého sálu s dataprojektorem 
i samotné kavárny. Chcete být u toho? Stavte se omrknout pro-
story rybárny na nějakou kulturní akci, workshop nebo jen tak, 
na kávu nebo pivo. otevřeno mají denně, ale jen do deseti, aby 
udrželi Kampu i nadále klidnou a bezpečnou. 

Text: (red)
Foto: Archiv Skautského institutuTvořivé dílny pro děti v Rybárně
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Žhavá novinka v srdci hlavního 
města. Provozovna The Design 
vás uchvátí již při vstupu dovnitř. 
Vybavte svou domácnost unikát-
ními designovými produkty, které 
v běžném obchodě neseženete. 
Překvapte své blízké krásnými 
šperky nebo třeba koženými výrobky. 
My vám můžeme zaručit, že vaše 
návštěva nebude trvat pár minut, 
ale celé hodiny. Atmosféra v tomto 
obchůdku vás totiž zcela pohltí.

The Design vznikl na místě 
bývalé lékárny. na první pohled 
je zřejmé, že při rekonstrukci si 
projektanti i dělníci dali opravdu 
záležet. Jedinečný interiér působí 
útulně, ale zároveň přiznává veškeré 
prvky historického domu v Havelské 
ulici. A protože součástí obchodu je 
krásná a útulná kavárnička, zážitek 

si odnesou i ti, kteří si nic ke koupi 
nevyberou. Mohou jen tak pobýt 
a potěšit se šálkem výborné kávy, 
kterou mu přichystají v místním 
bistru. 

My však musíme doporučit 
nádherné designové výrobky, které 
tu nabízejí. Ať už vás zajímají bytové 
doplňky jako vázy, sklenice či jiné 
dekorační předměty, nebo chcete 
zkrášlit svůj zevnějšek, je zde pro 
vás připravena celá řada kolekcí od 
desítek předních umělců a řemesl-
níků. Upozornit musíme především 
na kolekce od českých šperkařů, 
z nichž si vybere zákazník, který chce 
experimentovat, i ten, kdo může být 
na první pohled konzervativnější. 

Text: Jan Petříš
Foto: Pavel Dvořák

I v místech, která jsou zaměřená 
především na turismus, najdete 
podniky, kde si budete připadat jako 
doma v obýváku. Jedním z nich je 
bez debat i Staropražská galerie. 
Kromě výtvarného umění, které se 
během roku několikrát obměňu-
je, zde ochutnáte výbornou kávu 
a nasajete sousedskou atmosféru.

Právě proto je Staropražská ga-
lerie tak populární a má řadu stálých 
hostů z Prahy 1. ovšem, jak majitelé 
sami dodávají, vrací se sem i lidé ze 
všech koutů republiky, a dokonce i ze 
zahraničí. Štamgasti samozřejmě 
nechybí na akcích, které se zde často 

konají: vernisáže výstav, cestovatel-
ské workshopy, hudební vystoupení 
či jiné skvělé akce.

zastavte se na skleničku vína 
nebo šálek výborné kávy či čaje. 
V létě i v zimě je tu velmi příjemně, 
nabídka je pestrá a personál příjem-
ný. Atmosféra tohoto podniku vás 
zkrátka pohltí. Staropražskou galerii 
najdete v Havelské ulici 5. Majitelé už 
se na vás těší! 

Text: Jan Petříš
Foto: Pavel Dvořák

„Pachatelé pod různými záminkami, kdy 
se vydávají například za přepravní službu, 
za poskytovatele výhodných investic nebo 
dokonce i policisty, napadají bankovní 
účty poté, co získají od poškozeného  
údaje k internetovému bankovnictví a ná-
sledně posílají peníze z jeho účtu na účty 
jiné, často i v zahraničí,“ upozornil  
npor. Ing. Karel Popela, vedoucí  
2. oddělení obecné kriminality ořP P 1.

V tomto oddělení, které vzniklo v roce 
2004, slouží nyní kromě vedoucího a jeho 
zástupce dalších jednadvacet krimina-
listů. V rámci hlavního města prošetřují 
oznámení případů, které se staly na  
Praze 1, 6 a 7.

„V loňském roce jsme do 30. lis- 
topadu evidovali v Praze 1 celkem 
521 případů vloupání se způsobe-
nou škodou přesahující 30,5 milionu 

korun,“ uvedl Karel Popela. Šestnáct 
pachatelů rozsáhlé trestné činnosti 
se jim podařilo zadržet a předat do 
vazby. Proti sto jedna pachelům pak 
zahájili trestní stíhání. „To se téměř 
vždy projeví v tom, že trestná činnost 
na úseku vloupání poklesne,“  podotkl 
Karel Popela.

zdejší kriminalisté se při své práci 
opírají zejména o „staré“ kriminalistické 
metody, jako jsou daktyloskopie, mecha-
noskopie, trasologie a genetická exper-
tíza. zvláště v Praze 1 jim pak pomáhá 
zdejší kamerový systém, díky němuž 
již mnoho pachatelů vypátrali a jejich 
činnost zdokumentovali. „Zrovna v lednu 
jsme takto dopadli pachatele, který se 
vloupal do několika obchodů a způsobil 
škodu přesahující 200 tisíc korun,“ popsal 
jeden z případů Karel Popela.

druhé oddělení vyšetřuje 
vloupání do objektů 
a IT kriminalitu

A jak se proti takovým „nenechav-
cům“ bránit? Důležité je věnovat pozor-
nost technickému zabezpečení objektů 
a být ostražitý vůči tomu, co se děje v nej-
bližším okolí. Důležité je zamykat, když 
odcházíme z bytu či domu, protože pouhé 
zabouchnutí dveří opravdu nestačí. nebát 
se ale investovat také do kvalitního kování 
a dveří, alarmu, kamer a podobně. „Měli 
jsme případ, kdy paní oznámila vloupání 
do svého bytu, neboť přišlo upozornění, 
že v něm někdo chodí. Paní byla v po-
rodnici. Přes mobilní telefon promluvila 
do kamery, pachatel se lekl a utekl. Díky 
obrazovému záběru jsme ho ale identifi-
kovali a zadrželi,“ uvedl Karel Popela.

na vzestupu jsou také krádeže jízd-
ních kol. I jejich zabezpečení by majitelé 
měli proto věnovat péči. V případě jejich 
umístění ve sklepě je správné pořídit kva-
litní dveře a cylindrické vložky do zámku. 
Důležité je také znát údaje o svém kole, 
jako je výrobní číslo rámu. Vhodné je i vy-
bavit, zvláště drahá kola, GPS například 
ve formě aplikace Airtag Apple. „V případě 
prevence u rozmáhající se IT kriminality 
je nejúčinnější používání selského rozu-
mu. Tedy nikomu nesdělovat údaje ke své 
platební kartě a k internetovému ban-
kovnictví,“ upozornil Karel Popela. „Je to 
obdobné, jako kdybychom někomu cizímu 
předali klíče od bytu i automobilu a pro-
zradili mu, kde bydlíme a kde s autem 
parkujeme. To by, myslím, nikdo z nás 
neudělal,“ dodal. 

Text: Milan Hulínský
Ilustrační foto: pixabay.com

Staropražská galerie: 
Místo, které potěší

The design: Jedinečné 
výrobky od předních 
českých umělců

Odhalováním, objasňováním a vyšetřováním zejména případů vloupání do 
různých objektů, jako jsou například rodinné domy, byty, sklepy i různé komerční 
prostory, se v Praze 1 zabývá 2. oddělení Služby kriminální policie a vyšetření při 
Obvodním ředitelství Policie ČR Praha 1 (0ŘP P 1). Spadá pod něj ale i řešení 
IT kriminality. U ní zaznamenávají policisté v poslední době obrovský nárůst.

Zleva: Realizátorky konceptu Míla 
Umanec Bulířová, Olga Rühle a Romana 
Drdová

Miloš Mikyna
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Naše Praha 1

Vážené sousedky a vážení sousedé,
zastupitelstvo MČ Praha 1 zřídilo Výbor 
pro kultivaci a služby v památkové 
rezervaci (KASPr). Tento výbor má jako 
ostatní poradní orgány pomáhat zlepšo-
vat život na Praze 1. navazuje na tradici 
obdobného výboru, který fungoval v le-
tech 2019–2020. Výbor se zaměřuje 
na památkovou péči a vzhled veřejného 
prostoru kolem nás a případné doplňko-
vé služby s tím související. V Praze 1 
je spousta lokalit, které by stálo za to 
vizuálně vylepšit. Jako prvotní podnět 
byla řešena ulice Provaznická jako celek. 
Dnes bohužel svým vzhledem neatrak-
tivní ulice s velkou koncentrací lidí bez 
domova. řešení vylepšení vzhledu jed-
notlivých lokalit je gesčně propojeno jak 
radnicí Prahy 1, tak službami, které patří 
pod MHMP či jeho organizace. Věřím, že 
se společným úsilím podaří jednotlivé 
lokality po kouscích zdokonalit a dovoluji 
si za celý výbor vyzvat k podnětům.

Mgr. Karel Ulm, předseda výboru, 
naše Praha 1 

TOP 09

budoucnost  
skautského institutu  
v Rybářském domečku?

Jedním z nežhavějších témat posledních 
dnů v Praze 1 je situace ohledně Mich-
novského letohrádku, veřejně známého 
jako rybářský domeček. V čele s naší 
starostkou Terezií radoměřskou jsme 
iniciovali schůzku se zástupci Skaut-
ského institutu a spolkem Kamparta. Po 
vzájemném jednání a diskuzi jsme ve 
shodě, že bychom po vypršení stávající 
smlouvy o výpůjčce pokračovali ve spo-
lupráci. zároveň chceme, aby proběhla 
evaluace projektu společně s názorem 
místních občanů, kterých se fungování 
skautů na Malé Straně nejvíce dotýká. 
V tuto chvíli probíhají jednání o nalezení 

nejvhodnějšího způsobu prodloužení 
vzájemné spolupráce tak, aby byly 
naplněny zákonné požadavky a zároveň 
byla zajištěna bezproblémová spolu-
práce. Jsme rádi, že se jednání vedlo ve 
velmi přátelské a uvolněné atmosféře, 
ale zároveň byla zachována profesio-
nalita přístupu od všech zúčastněných 
stran. následovat bude série dalších 
jednání o nalezení nejlepší cesty jak pro 
městskou část, tak pro Skautský institut. 
záležitostí se bude též zabývat komise 
pro kulturu a sport, které předsedá náš 
zastupitel Giancarlo Lamberti. Jsme si 
vědomi, že se jedná o důležité komunitní 
téma mnoha občanů. budeme vás po-
stupně informovat o dalších krocích. Jde 
nám skutečně o to, najít nejlepší řešení 
fungování a využití zmíněných prostor.

ToP 09

REZiDENTi 1

Tak už máme za sebou skoro dva měsíce 
nového roku. Je to teda mazec i fofr, jak 
říkají naše děti. na nich nejvíce vidíme, 
jak ten čas letí. na jednu stranu je to 
málo času, abychom mohli ukazovat 
grandiózní změny, ale je to dost času, 
který nám přinesl spoustu malých i vel-
kých výzev k řešení. někdo tomu říká pro-
blémy. My tomu nechceme říkat problé-
my. zní to v prvopočátku negativně a my 
si myslíme, že jsou to výzvy, které řešíme 
ku prospěchu nás, co tady spolu žijeme.

Tak jen v krátkosti bychom vám 
všem, co nás sledujete a podporujete, 
rádi sdělili, že jsme se aktivně zapojili do  
mnoha jednání, a to například:
–  aktivně jsme se zapojili do nadace 

Pražské děti, kde byla jmenována do 
Správní rady místostarostka Kateřina 
Klasnová a radní Martin Motl;

–  velmi aktivně jsme se účastnili diskuze 
ke kolaudačnímu rozhodnutí k parku 
Cihelna, kde jsme poukázali na řadu 
nedostatků;

–  řešíme výzvu, když se Česká pošta 
rozhodla zrušit dvě své provozovny, 
a to Josefská na Malé Straně a Sta-
roměstská v Kaprově; společně se 

všemi hledáme nebytové prostory ve 
vlastnictví MČ Prahy 1, vedeme dále 
jednání a situace se vyjasňuje;

–  řešíme sportovní areály Masná a na 
Františku, a to přípravou výběrového 
řízení na nového provozovatele;

no a máme skoro konec února a práce 
je stále víc a víc. Snažíme se vše řešit 
rychle a tak, abyste viděli, že se stále 
něco děje, jak říkal Miroslav Donutil, 
jehož můžeme u nás na Praze 1 vídat 
v kavárně, kterou vede jeho žena.

budeme rádi, když nám zůstanete 
nakloněni: pište nám, volejte nám a buď-
te to právě vy, kteří nám budete naším 
věrným konstruktivním kritikem.

A poprosíme všechny, aby sledo-
vali naše facebookové stránky, kde vás 
podrobně informujeme o našich aktivi-
tách týkajících se nás všech rezidentů 
Prahy 1.

rezIDenTI 1

klub PRaha 1 sObě a Zelení

naše obavy, že ve sféře obecního 
majetku budou chtít někteří členové 
nového vedení radnice jít vstříc spřáte-
leným podnikatelům, se v lednu začaly 
naplňovat. na zastupitelstvo šel podivný 
návrh, aby se otázka využití rybářského 
domečku na Kampě vzhledem k jeho 
„specifickému“ umístění otevřela úplně 
znovu, navzdory tomu, že Skautský 
institut a místní spolek Kamparta zde rok 
a půl nabízejí pestrý a oblíbený program 
aktivit. Po vlně nevole si to ale členové 
koalice mezi sebou zřejmě vyříkali a po-
kračování skautů na Kampě se zdá být 
na lepší cestě – snad. budeme si to hlí-
dat. záhy jsme se ale dozvěděli, že spo-
lek provozující Malostranské trhy musí 
opustit své dosavadní zázemí v bývalém 
infocentru na Malostranském náměs-
tí. Další zázemí je v jednání, ale jak to 
dopadne, není zatím jasné. zároveň vy-
vstala otázka dalšího fungování poboček 
pošty na Praze 1, do kterého se městská 
část zřejmě bude muset vložit. V těchto 
a možných budoucích případech bude-
me hájit využití obecního majetku k ve-

řejně prospěšným účelům. Potěšilo nás 
ale, že školská komise se byla podívat na 
hřiště na Vypichu v režii místního DDM, 
což by mohlo být modelem pro budoucí 
provoz hřišť na Františku a v Masné.

na Františku se již tyčí tzv. Marš-
meloun olomouckého miliardáře Pavla 
Hubáčka. Staví na magistrátních pozem-
cích, i když PrAHA SobĚ vloni upozor-
nila na to, že jeho smlouva s městem je 
zřejmě neplatná, a zastupitelstvo HMP 
převod pozemků zatím neschválilo. Aby 
se do budoucna lépe chránily kulturní 
dědictví i kvalita života v centru, chceme, 
aby se naplno využívaly možnosti regu-
lačních plánů. V lednu jsme na Praze 1 
aktivně připomínkovali územní studii 
památkové rezervace, na jejímž základě 
má hlavní město takové plány konečně 
zpracovat.

Klub PrAHA 1 SobĚ a zelení

ODs

Práce ODs v komisích: 
komise pro územní rozvoj 
a veřejný prostor

Koalice na Praze 1 má ke svým komi-
sím velmi demokratický přístup, kdy 
pro každou ze stran v zastupitelstvu je 
vyhrazeno jedno místo, a dvě jsou vyme-
zena pro nezávislé odborníky. Praha 1 je 
oproti jiným městským částem v tomto 
příkladná, někde tamní koalice opozici 
členství v komisích dokonce neumožnila 
vůbec. Další místa jsou vyhrazena pro 
stálé hosty, kteří sice nemají hlasovací 
právo, ale z mého pohledu jsou to místa 
stejně hodnotná. Po dvanáct let, kdy 
jsem komisi předsedal, bylo vždy zvykem 
hledat konsenzus. Stejně budu postupo-
vat při vedení komise i nyní. nebude tedy 
záležet na tom, kdo má, či nemá hlaso-
vací právo. Komise musí hledat řešení 
výhodné pro Prahu 1 a její obyvatele.

K novinkám, které do vedení 
přináším, je „vytažení“ komise z jednací 
místnosti v pasáži radnice do sálu v pro-
storách nadace pro rozvoj architektury 
a stavitelství, Václavské náměstí 31. 
novinkou bude i možnost online přenosů 
z jednání komise. Snažím se jít naproti 
i těm, kteří budou mít zájem o některé 
z témat, ale osobně jednání nestihnou. 
budeme řešit přístup k veřejnému pro-
storu, pravidla stanovená pro stavební 
i nestavební zábory, přístup ke stavební 
činnosti zasahující přímo do veřejných 
prostranství, jejich správě, dále i k re-
klamnímu smogu a působení prodejen 
na veřejný prostor. Věnovat se budeme 
i otázkám souvisejícím s udržením a pří-

růstkem bydlících, a to zejména rodin 
s dětmi.

zároveň se chceme soustředit 
na „ohlídání“ významných projektů. 
Často jsme svědky rozdílu mezi líbezně 
vypadajícím projektem a problematickou 
realizací. Proto se klíčovým projektům 
budeme věnovat opakovaně. 

o jednání komise se více dozvíte na 
webových stránkách Prahy 1 a na Face-
booku: územní rozvoj – Praha 1.

Filip Dvořák, 
předseda Komise pro územní rozvoj 
a veřejný prostor

Piráti a občané z Prahy 1

Tak jsme si zvolili prezidenta, paní 
Müllerová, řekl by Švejk. od 9. března 
bude na Pražském hradě nový prezident. 
Přejeme hodně úspěchů a věříme, že ve 
své náročné agendě nezapomene ani 
na nás v Praze 1. Vždyť dalších pět let 
budeme sousedi. Korektní a neútočná 
kampaň oslovila více lidí než popu-
lismus, strašení a neustálá negace. 
nejenom proto jsme, jako nová rada, 
zvolili pozitivní a vstřícnou komuni-
kaci. Sliby se mají plnit a my je plnit 
začínáme. A nepotřebujeme k tomu 
pochybně sepsaná memoranda o spo-
lupráci, kterých se stejně nikdo nedrží.

Po třech letech konečně máme 
redakční radu. Snad se tedy již nebudou 
opakovat doby, kdy byl časopis hlásnou 
troubou vládnoucí koalice, kde nikdo 
jiný neměl šanci prezentovat své názory. 
opozice má většinu hlasů v kontrolním 
výboru. To také v minulosti nebylo sa-
mozřejmostí. obracejte se tedy se svými 
problémy a podněty i na tento výbor. 
Pracujeme na nových pravidlech, která 
umožní s předstihem zveřejňovat pro-
gram jednání rady a následně z ní bude 
zveřejněn zápis. To je jen několik příkladů 
„té“ změny.  Věříme, že pozitivní nálada 
se přenese i na jednání zastupitelstva.

Současná koalice musí řešit i nepo-
pulární, ale nezbytně nutné kroky. napří-
klad populární reprezentační a seniorské 
plesy se budou nadále pořádat každý 
druhý rok a vždy budou mít konkrétní  
charitativní náplň. Cílem není bezhlavě 
utrácet a populistickými kroky uplácet 
voliče, ale chceme nastavit nová pravi-
dla a hospodařit s rozumem a s hlavním 
cílem – podpořit naše občany, podnika-
tele, díky kterým se do našeho rozpočtu 
vrací finanční prostředky, s nimiž je 

možné nadále pracovat a investovat tak, 
aby se nám tady lépe žilo. obracejte 
se na nás. Chceme znát váš názor a je 
úplně jedno, jak tuto formu komunikace 
nazveme.

David bodeček, 
Piráti a občané z Prahy 1

My, co tady žijeme

Když se po parlamentních volbách řízení 
země ujme nová vláda, jsme svědky 
zvyklosti, že se vládě dá sto dní, něco 
jako slušné hájení od parlamentní opo-
zice. Tato „slušnost“ proniká i do nižších 
stupňů naší zastupitelské demokracie. 
Proč je to právě sto dní, dnes už asi ni-
kdo neví. Pokud by se vysvětlení hledalo 
v zastupitelstvu v Praze 1, můžeme 
zdůvodnění nabídnout. ono totiž plus 
mínus sto dní vydrží nové vládnoucí 
reprezentaci v Praze 1, aby se mohla 
vymlouvat, že za všechno může minulé 
vedení.  Skutečně v čase, kdy čtenáři 
dostávají do rukou tento časopis, začíná 
být takové alibistické tvrzení více a více 
úsměvné. navíc když z pěti stran (oDS, 
Ano, Piráti, ToP 09, rezIDenTI 1), 
které má současné zastoupení ve vedení 
radnice, byly tři součástí vedení v mi-
nulém volebním období. Pro pořádek, 
jsou to oDS, Ano, ToP 09. Jeden 
malý příklad. To nešťastné bruslení na 
Františku. Provoz kluziště skončil letos 
12. ledna. Podle současného vedení za 
to můžou ti minulí, přestože ti současní 
už tam seděli přes dva měsíce a termín 
ukončení provozu kluziště (12. 1.) sami 
s provozovatelem dojednali.  
A 11. ledna, tedy několik hodin před 
ukončením provozu, se teprve začali ra-
dit, jakou formu bude mít smlouva s no-
vým provozovatelem. Že i za to může 
minulá reprezentace? bohužel za pár 
měsíců současného vedení je takových 
příkladů víc. obyvatelé bydlící v Praze 1 
dostali do schránek leták, který infor-
muje o etapách výměny tramvajových 
kolejí na Malé Straně. nic proti tomu, jen 
taková maličkost. Kdyby příslušný radní 
pro dopravu neměl nutkavou potřebu se 
sám prezentovat, mohlo na letáku zbýt 
více místa na lepší popis, co vlastně 
občany Prahy 1 po dobu dvou měsíců 
čeká, anebo mohlo být použito větší 
písmo, aby si zvláště senioři nemuseli 
kvůli tiskovinám z radnice kupovat lupu.

MCTŽ

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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co je smyslem vašeho seriálu o krizích?
Poslední roky můžeme nazvat léty prozření. Svět 
kolem nás je z řady příčin mnohem méně jistý 
a samozřejmý, než jsme si mysleli. nechci svým 
seriálem vyvolat zmatek. Pokud však zaháníme 
své obavy, zůstávají v nás. Když se snažíme se si-
tuací něco udělat, odměnou je nám klid, vědomí, 
že jsme pro sebe a svoje blízké něco udělali.

Domníváte se, že je Praha 1 dostatečně připravena 
na mimořádné situace?
na ty skutečně mimořádné není připraven nikdo. Před 
časem probíhal výzkum mentality úspěšných indických 
obchodníků. Ukázalo se, že si neustále staví chmurné 
scénáře. Uvažují, co by se mohlo pokazit, ale když to 
nastane, konstruktivně jednají. Většinou jsou úspěš-
nější než lidé, kteří si možnost neznámých rizik nepři-
pouštějí. Cílem tedy není být připraven na nějaké jasně 
definované ohrožení, ale rychle se orientovat v té začá-
teční, často rozhodující fázi, a pak rozumně jednat.

Mohl byste čtenářům popsat scénář pro případ blackoutu? 
co dělat a na koho se obrátit?
Česká republika dokáže fungovat v energetickém ostrov-
ním režimu. národní blackout je proto méně pravděpo-
dobný. Malé a regionální blackouty mohou být reálnější. 
Síla větru tam působí na oslabené stromy, které pak 
častěji padají na dráty. nejprve nastane vypnutí elek-
třiny, během několika hodin dojde voda a mobilní síť 
padne následkem přetížení. Je dobré, aby rodiny byly 
domluveny, kdo vyzvedne dítě ve škole, kde se lidé se-
jdou. Pro Pražany je nejdůležitější mít doma nějakou vodu 
nebo filtr na ni a udržovat plnou nádrž v automobilu. 
 
je po zkušenosti s povodněmi roku 2002 Praha  
proti velké vodě lépe ochráněna?
Udělal se obrovský kus práce, má to ovšem jeden há-
ček. Ležíme uprostřed kontinentu, do jisté míry chrá-
něni hradbou pohraničních hor. nebezpečná je pro nás 
situace zejména jihovýchodního proudění. Východní 
část Středozemního moře se nebezpečně otepluje. nad 
ní je ve vzduchu obrovské množství vodní páry, která 
se v chladnějších, severněji ležících šířkách změní na 
déšť. navíc povodně často přicházejí ve zhruba jede-
náctiletém cyklu, takže pravděpodobnost další velké 
povodně po roce 2002 a 2013 se poněkud zvýšila.

V mnoha zemích je běžné, že k odběratelům proudí 
užitková, nikoli pitná voda. Tou se u nás  plýtvá. 
jak změnit chování spotřebitelů?
V polovině šedesátých let byla spotřeba vody kolem  
260 litrů na osobu a den, nyní kolem 100 litrů.  Stali jsme 
se ekologičtější? Ale kdeže, voda zdražila. Podobně nás 
nynější situace nutí šetřit energiemi a jídlem. Myslím, že 
jedinou cestou je šetřit málo, ale systematicky, třeba jen 
o pár procent za rok. Vybuduje se tím šetrná mentalita. 
Ušetříte vlastní peníze, zjistíte, co skutečně potřebujete, 
a snížíte uhlíkovou stopu. ono se vám to vrátí i jinak, větším 
klidem a rozvahou, lepší kontrolou nad svým životem. 

Text: (red)
Foto: Archiv Václava Cílka

Václav 
Cílek: 
Pokud 
zaháníme 
své obavy, 
zůstávají 
v nás
Již v tomto vydání si můžete přečíst první 
díl seriálu o možných krizových situacích, 
které mohou nastat i v naší městské části. 
Připravil ho pro nás Václav Cílek, s nímž 
jsme si povídali  nejen o hlavních tématech 
seriálu.

Velký elektrický blackout u nás nehrozí, 
ale následkem extrémnějšího klimatu 
se zvýšilo riziko  regionálních blackou-
tů. Ty jsou většinou spraveny během 
deseti hodin až dvou dní. U případného 
velkého blackoutu je nutné počítat 
s odstávkou několika až deseti dní. 
Praha 1 by byla pravděpodobně ener-
geticky revitalizována přednostně kvůli 
obnovení činnosti vládních orgánů.

Při blackoutu přestává téct voda, 
dojde k výpadku mobilních telefonů, 
zastavení výtahů a začnou rozmrzat 
chladicí boxy v obchodech. 

Přímé nebezpečí hrozí v přípa-
dě, že by se nepodařilo rozeběhnout 
elektrocentrály v nemocnicích, které 
mají obvykle zásoby paliva na jeden, 
maximálně dva dny. Může být omezeno 
či zcela zastaveno zásobování, protože 
nejdou otevřít elektricky ovládané dve-
ře či uvést do chodu pokladny. Problé-
mem může být vyřazení sítě lékáren. 
Každá samospráva by se v předstihu 
měla domluvit s lékárnami, zda a za 
jakých podmínek budou schopné fun-
govat i v krizovém režimu a zda s tím 
vůbec počítají.

Strategie prodejen s mrazicími 
boxy může být rozmanitá. zboží je 
možné prodat na pultech, rozdat či 
nechat zkazit. V domácím prostředí se 
potraviny z mrazáku obvykle přemisťují 
do ledničky, kde poněkud prodlužují 
dobu jejího fungování. 

Při blackoutu není možné čerpat 
palivo z nádrží benzinových stanic. 
naštěstí hasičský sbor je vybavený 
přenosnými elektrocentrálami a čer-
padly, které to umožní, ale nepočítá se 
se zásobováním obyvatel, ale složek 
záchranného systému a důležitými 
službami. 

Vodovodní síť má ztráty způsobe-
né špatným těsněním potrubí kolem  
deseti či více procent. nedaleko od vo-
dovodu obvykle vedou rovněž netěsnící 
kanalizační trubky. za normální situace 

aby nás blackout 
nezaskočil (1. díl)
Za velké riziko Prahy 1 či obecně celého města můžeme označit blackout. 
Tentokrát jsme z podkladů Václava Cílka vybrali pasáž o typech blackoutů. 
Příště si budete moci přečíst, jak situaci konkrétně zvládat.

se splašková voda nemísí s pitnou 
vodou, protože je tlakem od ní odtlačo-
vána. Při blackoutu však může pronikat 
do vodovodního vedení a kontaminovat 
jej. Proto je důležité i po obnovení do-
dávky nepít vodu bez další úpravy.

Plynový blackout místy omezuje 
či vylučuje možnost topení a někde 
i vaření. Při dřívějších výpadcích plynu 
se ukázalo, že opětovné natlakování 
a prověření všech spotřebičů trvalo 
v městských čtvrtích 30–40 dní. Přímé 
zkušenosti zatím naštěstí schází, ale 
pokud přestane proudit plyn, počítej-
te s tím, že jeho dodávky mohou být 
obnoveny třeba až po dvou měsících. 
Doporučuji pracovat s náhradním řeše-
ním (dřevo, elektřina).

Musím se zmínit i o informačním 
blackoutu. nedostatek informací živí oba-
vy a ty mohou vést až k  bezhlavému cho-
vání, které je vždy nebezpečné. na úrovni 
místní samosprávy se jedná o krizovou 
komunikaci, na osobní úrovni o využití 
dalších informačních kanálů. Při blac-
koutu jimi mohou být např. automobilová 
rádia, přenosná rádia na baterky, osobní 
vysílačky nebo tzv. nouzová rádia. Ta jsou 
jako tzv. emergency radio běžně prodává-
na např. v USA v oblastech s hurikánovým 
nebezpečím. V zásadě se jedná o rádia, 
která mívají napájení na baterky. 

Text:  (red) s využitím podkladů 
Václava Cílka
Foto: pixabay.com
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Režisér, příležitostný herec 
a pedagog Thomas Zielinski 
je stále na cestách. Režíruje 
v Divadle Verze, v Divadle  
J. K. Tyla, ve Švandově  
divadle a v Jihočeském 
divadle v Českých 
Budějovicích. Kromě toho 
i létá učit do Německa. 
Udělat s ním rozhovor  
lehké nebylo…

Pane Zielinski, jste rozkročen mezi mno-
ho povolání a žánrů – čím se zabýváte 
v současnosti? 
Mám jen jedno povolání – jsem divadelní 
režisér. občas ale režíruji i v rozhlase nebo 
si zahraji ve filmu. Hraní beru jako oddy-
chovku. zodpovědnost je hlavně na reži-
sérovi, a tak je to méně stresu, než když 
musím režírovat sám. Dokonce jsme si teď 

zahráli i s mojí ženou v televizní minisérii 
Jana Hřebejka Pozadí událostí. Hráli jsme 
německý pár sběratelů umění. Speciální 
kapitola je samozřejmě učení divadelní 
režie na Státní akademii v Ludwigsburgu 
v německu. baví mě kontakt s mladými 
tvůrci, budoucími režiséry a režisérkami.

Na jaké divadelní hře teď pracujete?
Připravuji inscenaci Chlast, která vznikla 
podle stejnojmenného filmu Thomase 
Winterbergera, ve Švandově divadle na 
Smíchově. zároveň připravujeme další 
projekty pro naše Divadlo Verze, kte-
ré jsem před několika lety spoluzaložil 
s Lindou rybovou, Davidem Prachařem, 
Janou Janěkovou ml. a Igorem Chmelou.

V Praze jste nevyrůstal, našli jste se 
navzájem až v dospělém věku. co vás na 
životě v centru metropole přitahuje, a co 
ne?
Vyrůstal jsem v malém městě rüssel-
sheim v německu, ale otec pracoval pro 
leteckou společnost, takže jsme třeba půl 
roku bydleli v Athénách či v USA. Měl jsem 
českou babičku, a tak jsem do Čech jezdil 

na prázdniny. Aby tu babička nebyla sama, 
rozhodl jsem se, že se přihlásím na DAMU 
do Prahy a jsem za to rád. Praha je nejkrás-
nější město na světě, obvzlášť miluji Malou 
Stranu a okolí Kampy, kde bydlíme. Samo-
zřejmě občas, když je turistická sezona, je 
to náročnější. Třeba segwaye mě děsně št-
valy. rád chodím všude pěšky. Vyhovuje mi 
velikost Prahy. Je to metropole, ale není tak 
děsivě velká jako třeba Paříž nebo Londýn. 

s vaší ženou tvoříte umělecký pár – 
doplňujete se, i když máte každý jinou 
profesi? 
Moje žena Jana zielinski řídí Designblok, 
pražský mezinárodní festival designu. 
Takže je z jiné branže. nicméně deset 
let jsem režíroval předávání cen Czech 
Grand Design, na kterém jsme spo-
lupracovali a přesto jsme pořád ještě 
spolu (směje se). oba se zajímáme 
o výtvarné umění a skvěle si rozumíme. 

Na jakou hru ve své režii jste opravdu 
pyšný? 
Moje inscenace v Divadle Verze úča  
musí pryč nedávno překročila dvě stě re-
príz. Jezdíme s ní po celé České republice. 
Pyšný jsem také na inscenaci Příliš drahý 
jed ve Švandově divadle o vraždě Litvi-
něnka, která je teď bohužel velmi aktuální.

Pocházíte z česko-německé rodiny. 
Existuje nějaký rys nebo životní motto, 
které byste aplikoval zde, u nás v české 
republice? 
Mám rád pořádek, třeba v dokladech. Do-
konce se mi podařilo vysvětlit manželce, 
že jezdit s pět let propadlým řidičským prů-
kazem by neměla (směje se). V Čechách 
mi zase vysvětlili, že „jít na jedno“ rozhod-
ně neznamená vypít jenom jedno pivo. 

co vás těší?
Když máme v Divadle Verze plný sál. Mám 
radost, že po covidu mohou lidi zase chodit 
do divadla a že naše inscenace v Celetné i na 
zájezdech po celé republice mají úspěch. 
Text: Michaela bittner Hochmanová
Foto: Pavel Dvořák

Thomas Zielinski:

Miluji Malou Stranu 
a Kampu

MaRiE OTa bOřEk DOhalská: 
brala jsem s chutí různé výzvy 
profesního života 

narodila se v roce 1937 do harmonické 
rodiny, kde každý hrál na nějaký hudební 
nástroj nebo zpíval. okupace v zemi pomě-
ry změnila, ale pevností rodiny neotřásla. 
„Tatínek se tajně zapojil do odboje – jako 
matematik, logik a muzikant vymýšlel zvu-
kové šifry pro ponorky. Věděla o tom jen ba-
bička a maminka. A právě s ní jsem nosila 
šifry předávat do rukou ředitele školy sester 
Voršilek. Na konci války ho nacisté popra-
vili. Tatínka neprozradil.“ Mohl tak dávat 
své dceři důležité, ač jednoduché rady do 
života: nedělat všechno najednou, říct si, co 
napřed a co potom. Vybrala si studium fran-
couzštiny a ruštiny na Univerzitě Karlově, 
později se specializovala na francouzskou 
fonetiku. První umístěnku dostala do Sudet, 
kde byla jen udusaná hlína jako podlaha 
a žárovka visela na drátě. Pomalu se ale do-
stávala na profesně zajímavější místa, na-
konec na Akademii věd do výzkumu. „Brala 
jsem s chutí různé výzvy profesního života.“ 
Se svými studenty třeba zkoumala hlášení 
dispečinku, někdy až nebezpečně nesro-
zumitelná, na nákladovém nádraží Žižkov, 
na letišti či v Králodvorských železárnách, 

a dostali za ně cenu Akademie věd. Dnes 
se těší ze svých zkušeností a zážitků, ze 
setkání se zajímavými lidmi i z vlastní od-
borné práce. Uvědomila si, co všechno bylo 
dobré a kolik lidí jí pomáhalo. Celý život se 
řídila mottem své rodiny: „Chovej se slušně, 
mravně a svému stavu přirozeně.“ 

Text: (red) Foto: Archiv Post bellum

Příběhy našich sousedů 

Tentokrát vás 
seznámíme s osudy 
Ludmily Koštejnové 
a Marie Ota Bořek 
Dohalské. 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. První příběh 
zpracovali žáci ZŠ 
Brána jazyků, ten druhý 
pak žáci ZŠ náměstí 
Curieových.

luDMila kOšTEjNOVá: 
člověk by měl brát život 
s nadhledem

narodila se v roce 1935 v Příbrami. Po vál-
ce se rodina přestěhovala na sever země. 
byli tam i svědky vyhnání obyvatel ně-
mecké národnosti a rabování jejich domů. 
Když Ludmila prožívala takzvaný Vítězný 
únor a spolu s rodinou vnímala rostoucí 
potlačování víry, probudilo to v ní negativní 
vztah k režimu. Po gymnáziu šla studovat 
učitelství, na fakultě se seznámila i s bu-
doucím manželem. Učila pak na pražských 
školách a když jí po delším naléhání, že má 
vstoupit do strany, došly výmluvy, po třetí 
výzvě to udělala. V průběhu Pražského jara 
její rodina souzněla se snahami reform-
ních komunistů. Až do okupace v srpnu 
1968 byla Ludmila ve výboru strany na 
základní škole. Poté, co se podílela na 
hlasování o důvěře prookupační ředitelce 
školy, vyloučili ji ze strany a brzy i ze škol-
ství. byla pak pomocnou dělnicí, později 
referentkou v Metrostavu. Ještě před 
revolucí mohla v podniku nahlédnout do 
negativních posudků, které na ni vznikaly. 
Po revoluci zjistila, že zdaleka nejsou kom-
pletní. „Už se nedozvím, jestli se jen ztrati-
ly, nebo byly schválně zlikvidovány.“ I přes 
úctyhodný věk je díky sportu ve skvělé 
kondici. Vztah k němu mají i potomci, vnuk 
dokonce učí tělocvik. Po roce 1989 dostala 
Ludmila od Ministerstva školství Čestné 
uznání. na minulost se dívá s nadhledem. 
„Člověk by neměl probírat dílčí neúspě-
chy. Měl by vytěsňovat to nepříjemné 
a brát život s nadhledem a humorem.“

Příběhy Našich sOusEDů  PrAHA 1

Ludmila Koštejnová

Marie Ota Bořek Dohalská

Thomas Zielinski
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Průvodce Martin Karlík je veselá kopa a ještě než se sejdou 
všichni účastníci vycházky po Dlabačově a Strahově, baví nás 
průvodcovskými historkami. Sraz máme na autobusové  
zastávce u strahovského stadionu a přestože je všude kolem cí-
tit šeď a zašlá sláva, atmosféra je perfektní. nejde nám na mysl, 
že stadion zde stojí již od první republiky a skupinka si předsta-
vuje legendární zápasy, ale také ohromné koncerty, na které  
sem přijížděly stovky tisíc návštěvníků. V roce 1990 a 1995 zde 

Strahov nabízí nostalgii,
ale také svěží studentskou 
atmosféru a nevšední zážitky

Soutěž 
O VsTuPENky Na PRažské VěžE

jakou barvu měla původně střešní krytina 
Malostranské zvonice? 

Správné odpovědi posílejte na redakce@praha1.cz do 10. 3.

Společnost Prague City Tourism ukazuje Pražanům krásy města  
i mimo historické centrum. V rámci programu Zažij Prahu vzniklo bezpočet  
originálních vycházek. My jsme se tentokrát vydali směrem na Strahov  
a na bývalou spartakiádní točnu na Dlabačově.

od vzniku divadla stojí v jeho čele produ-
cent Michal Kocourek a Kalich  
se stal adresou, kde dostalo šanci mnoho 
začínajících talentů. na repertoáru najde-
te legendární muzikálové tituly  
jako Pomáda či Vlasy, ale také autorská 
díla napsaná často přímo pro tuto  
scénu jako je Voda (a krev) nad vo-
dou s písněmi skupiny elán, biograf 
láska s hity Hany zagorové či mu-
zikálové legendy Krysař, Johanka 
z Arku, Mauglí a robin Hood.

V programu je i třiadvacet prvotřídně 
obsazených činoher, které mohou diváci 
vidět nejen v Kalichu, ale i po celé repub-
lice, kam s nimi herecké hvězdy jako Iva 
Janžurová, Jiří bartoška, Jana Paulová, 
Pavel zedníček či oldřich Kaiser s Jiřím 
Lábusem pravidelně vyrážejí.

Dnes představujeme komedii s prav-
dou ven o tom, co se může odehrát před 
inauguračním projevem prezidenta v jeho 
kanceláři. Prozradíme, že zásah a pomoc 
zkušeného psychiatra budou nevyhnutel-
né. V komedii excelují Petr rychlý a Luboš 
Veselý. Prvně jmenovaný nám prozradil 

Právě takový můžete pomyslně vypít v Jungmannově  
ulici, kde už třiadvacet let sídlí Divadlo Kalich.  
Soukromá scéna nabízí výjimečný a pestrý repertoár  
muzikálových a činoherních představení 
či komorních koncertů.

Kalich plný 
divadla a kultury

něco o jejich profesionálním vztahu: „Po-
važuju za své štěstí, že to se mnou hraje 
právě Luboš. Mně se jeho herectví vždy 
moc líbilo. Nikdy se nepodbízí divákům, je 
neuvěřitelně kolegiální a obrovsky citlivý, 
což je to, co nás spojilo. Dovolím si říct, že 
během zkoušení se z nás stali přátelé,“ 
chválí Petr rychlý. 

Pokud jsme vás přilákali k návštěvě 
představení, soutěžte s námi o dvě vstu-
penky na 16. 3. 2023 od 19:00 hodin.

Soutěžní 
otázka:
kDO sE ujal REžiE 
PřEDsTaVENí?

 Petr rychlý
 Luboš Veselý
  ondřej rychlý (syn Petra rychlého)

Hereckou stálicí v Divadle Kalich je také 
Jana Paulová, která ví, že Nikdy není 
pozdě. Což je i název komedie v režii 
Pavla Kheka, na kterou můžete získat dvě 
vstupenky v naší soutěži na termín 21. 3. 
2023 od 19:00 hodin. Komedie vypráví 
příběh dvou lidí, jejichž cesty se v prů-
běhu dospělého života sice několikrát 
protnou, ale pokaždé se zase vydají jiným 
směrem. Až se oba dostanou do věku, kdy 
by další setkání snad ani nebylo vhodné…

Soutěžní 
otázka:
kDO jE hEREckýM 
PaRTNEREM jaNy PaulOVé 
V TéTO iNscENaci? 

 David Suchařípa
 Jiří bartoška
 Václav Vydra

odpovědi zasílejte na redakce@praha1.cz 
do 10. 3.

Inspiraci ke správným odpovědím 
můžete hledat také na www.divadlokalich.
cz, kde najdete celý program této úspěšné 
pražské divadelní scény, kam se vrátíme 
i v příštím čísle a nabídneme vám další 
zajímavé tipy na dobré divadlo a možnost 
získat vstupenky na představení. 

Text: (red)
Foto: Archiv Divadla Kalich

?

?

například hráli rolling Stones, o pár let později U2 nebo AC/DC. 
A u hudby také zůstáváme. od Strahovského stadionu je to jen 
kousek k areálu studentských kolejí a jejich ikonickému Klubu 
007, alias Sedmičce. Průvodce vysvětluje, že se jedná  
o jeden z nejdéle fungujících rockových klubů v Praze. I v době 
hluboké totality zde studenti snili o svobodě a západní hudbě. 
Prostor dnes působí jako běžný hudební klub, ale s vědomím 
mrazivé historie cítím ze stěn klubu promlouvat hlas  
tehdejší mladé generace a šílených večírků. Pan Karlík pozna-
menává, že místo, na kterém se právě nacházíme, zažilo  
desítky zásahů bezpečnostní policie a krvavé studentské  
protesty proti tehdejší vládě.

z kolejí scházíme dolů na Dlabačov, kde se nachází bývalá 
spartakiádní točna. I zde to na první pohled vypadá jako obyčej-
ný kousek Prahy, ale křiklavě natřené zábradlí, osvětlená tram-
vaj a lidé postávající u pojízdného bistra okamžitě vzbudí naši 
zvědavost. Tramvajová smyčka je totiž nově zrekonstruovaná 
a postupně se stává místem setkávání. V bistru Točna si můžete 
v jakémkoli počasí dát limonádu, točené pivo z malého pivovaru 
nebo něco na zub. Většina návštěvníků si dobroty sní a vypije 
u některé z pražských židlí a stolků, ale my se usazujeme ve vyřa-
zené a vyhřáté historické retro tramvaji. 

zrekonstruovaná bývalá točna není jen místem setkávání, 
ale zároveň odsud startuje linka historické tramvaje číslo 42, 
která projíždí celou Prahou a nabízí ty nejkrásnější výhledy na 
metropoli. Všímáme si průvodčí v dobovém oblečení a užíváme 
si zdejší atmosféru. 

Projekt zažij Prahu pod hlavičkou Pragensia viva nabízí 
několik typů vycházek, které zvou zájemce mimo centrum a nabí-
zejí rozličná témata. V případě zájmu lze vstupenku zakoupit na 
webových stránkách prague.eu nebo fyzicky na kterémkoli z turi-
stických informačních center Prague City Tourism na Můstku, na 
Petřínské rozhledně či na Staroměstské radnici. 

Text a foto: Prague City Tourism

?

Luboš Veselý 
a Petr Rychlý

Václav Vydra 
a Jana Paulová

Linka historické tramvaje číslo 42



2928              únor / březen 2023  ROZhOVOR ROZhOVOR  PrAHA 1

Pjste bosý karmelitán a meditujete. 
Vžijeme-li se do role laika, působí to jako 
neobvyklá kombinace. čím si vysvětluje-
te spojení meditace s křesťanstvím?
To, že meditace u nás nemá tradici, 
je představa, která je pravdivá jen do 
jisté míry. Konkrétně náš řád bosých 
karmelitánů má kontemplativní modlit-
bu neboli meditaci ve své náplni už od 
úplných počátků ve dvanáctém století. 

Samotné slovo meditace je křesťan-
ské – meditatio znamená přebývání ve 
středu. Tento pojem se objevuje v rámci 
mnišského čtení Písma (bible) jakož-
to „přežvykování“ textu, tedy fáze po 
samotném čtení. Východní náboženství 
umění meditace v posledních staletích 
rozvinula velmi inspirativním způso-
bem, a tak se od nich můžeme mnohé 
věci učit a vzájemně se tak obohacovat.

Může být meditace jakési „lákadlo“ pro 
lidi? Pomáhá nad křesťanstvím přemýšlet 
jinak? Přeci jen jsme procentuálně 
a statisticky docela ateistický stát.
Podle statistik jsme sice ateistický stát, 
ale mám pocit, že Češi rozhodně nejsou 
neduchovní. Lidé hledají přesah, hloubku 
nebo spiritualitu v nejrůznějších formách. 
Je to jev dnešní doby. nepovažuji medi-
taci za nějaké laciné lákadlo a rozhodně 

Meditaci nepovažuji  
za laciné lákadlo
Pavel Pola, člen řádu bosých karmelitánů působící v malostranském Jezulátku,  
se zabývá kontemplativní modlitbou, kterou vede i v rámci kurzů. Nabízí použitelnou  
spiritualitu čerpající z bohaté křesťanské tradice. Povídali jsme si mimo jiné o tom,  
proč je meditace životní styl, proč není křesťanství přežité nebo co považuje  
za nezbytné pro křesťanskou kontinuitu. 

bych ji nechtěl využívat k náboru členů 
(směje se). Spíš si říkám, že jako karme-
litáni pečujeme o něco, co může být pro-
spěšné lidem, kteří se k víře hlásí, i těm, 
kteří oficiálně do žádné církve nepatří.

kladete důraz na to „být v tichu“.  
Myslíte si, že toho jsou lidé dnes  
schopni, že to umějí?
Myslím si, že po tom touží a následně 
zjišťují, že udržet se v tichu je těž-
ké. Koncentrace není automatická 
a musí se učit. Přitom je to jako jít 
do lesa a být v přírodě. Teď nemys-
lím, že má člověk být v tichu pořád, 
ale zažít ho je důležité. bojíme se 
toho, takže si zajišťujeme nějakou 
„hladinku“ hluku a informací – na 
sociálních sítích, mobilech a médi-
ích. Vytváříme si rozpor. být v tichu 
je ale hrozně výhodné, protože do 
něho můžeme vstoupit kdykoli. není 
třeba odjet do vzdáleného kláštera na 
samotě v horách, stačí třeba upro-
střed města nebo doma. záleží, jak 
se vnitřně nastavím. Vypnout televizi 
či mobil a dát si hodinu, kdy hluk 
nevyhledáváme, může být cesta.

V rozhovoru pro čRo Plus jste řekl, 
že si přejete, aby kostel Panny 
Marie Vítězné, kde působíte, byl 
místem, kde se lidé dotknou „něče-
ho důležitého“. co jste tím myslel?
Schválně nechci říct, že se tady 
setkají s bohem, protože to pro 
mnoho lidí může být neuchopitel-
né. objeví ale třeba nějakou svoji 
vlastní hodnotu a něco dobrého se 
o sobě dozví, zahlédnou svůj život 
v jiném světle nebo najdou smysl.

setkal jste se s názorem, že křesťanství 
je přežité, když se paradoxně řídíme 
hodnotami, které nejsou nové 
a s křesťanstvím velmi úzce souvisí?
Často se s ním setkávám, i u křesťa-
nů. Hodnoty a podstata křesťanství 
přežité nejsou, ale nějaká konkrétní 
forma se přežít může – je podmí-
něná kulturou a dějinami. Abychom 
zůstali věrni obsahu, musíme ho 
měnit. Myslím, že tudy vede obnova 
křesťanství – připomenout si, co je 
podstatné, a nezůstat u formalit.

jak se stavíte k faktu, že bible má 
mnoho interpretací, což často vede ke 
štěpení společnosti na skupiny, kdy si 
ji každá vykládá, jak chce a vznikají tak 
názorové propasti?
neřekl bych „vykládá, jak chce“. řekl 
bych spíše, že existuje mnoho pří-

stupů a názorových odlišností, což 
je v pořádku. V podstatném shoda, 
v méně podstatném svoboda a růz-
nost. Když studujeme bibli nebo 
jakýkoli jiný text, tak nám samozřej-
mě hrozí, že si z něj vytáhneme věci, 
které chceme, a ne ty reálně napsa-
né. Proto mi přijde důležité spole-
čenství a sdílení. Faktor toho, že se 
srovnáváme s ostatními a nežijeme 
jenom sami, je pojistka, abychom se 
neodchýlili od původního záměru.

setkala jsem se s názorem, že 
když se zeptáte Poláka, proč chodí 
do kostela, odpověď často zní: 
„Protože jsem Polák“. Neztrácí se 
zde ta podstata?
Já Polsko tolik neznám, znám spíše 
Itálii. V něčem jsou si ale podobní. 
Křesťanství je tam velmi rozšíře-
né a tradiční. V příliš tradičním 
prostředí hrozí, že se z víry a ná-
boženství vytratí podstata a zbude 
jen skořápka. Myslím si, že takový 
stav nemůže dlouho vydržet. Když 
se začneme kriticky ptát a zjistíme, 
že uvažování je prázdné, odmítne-
me ho. Máme zároveň příležitost 
k hledání jádra. Přehoupnutí do 
tradiční podoby, kdy je nábo-
ženství příliš samozřejmé nebo 
společenským tlakem vynucova-

né, považuji za riziko. Spojení se 
světskou mocí je velmi nešťastné.

jak byste porovnal italskou víru  
s naší nebo s polskou?
My jsme si prošli radikálním zpo-
chybněním celé víry, které ale vede 
k očištění od historických podmí-
něností a nánosů. V Itálii k podob-
ným změnám ještě nedošlo, nemají 
takovou odvahu. U nás víra není 
samozřejmá a automatická, a tak 
musíme víc hledat. Často to není 
jednoduché, ale považuji to za pravdi-
vější, než žít ve falešných jistotách.

Dá se říct, že díky takovému zjištění  
se dá lépe pochopit život?
Ano, propojíme se lépe se životem. 
nechci, abychom vše zpochybňovali. Je 
dobré na tradici stavět, ale tak, aby nás 
zcela nesvazovala a nedeterminovala. 
Je užitečné získanou zkušenost nově 
uchopit a předat dál. Ptát se, co z ní je 
znovu použitelné, pravdivé a pevné.

setkal jste se s někým, kdo chtěl 
meditovat, ale zjistil, že toho není  
vůbec schopný?
Meditace je prostá, ale ne snadná. na 
druhou stranu není komplikovaná. Člo-
věk nemusí mít tři vysoké školy. někdo 
si musí napřed zpracovat určitá životní 
témata a pak se mu meditace otevře.

Takže takový proces souvisí  
i s přístupem k životu?
Meditace je životní styl (směje se).

když za vámi někdo přijde a je úplně  
na začátku, co mu poradíte? 
Je skvělé, že už udělal takové rozhodnutí. 
První krok je chtít. existují samozřejmě 
konkrétní metody, jak do meditace vstou-
pit, jak sedět, co dělat s myšlenkami, kte-
ré nás napadají o to více, když nic nedělá-
me, jak zůstávat v přítomném okamžiku. 
Je dobré najít si učitele, absolvovat kurz 
nebo aspoň začít s nějakou literaturou.

Může nám meditace pomoct najít 
vlastní hodnoty, vrátit se k hodnotovým 
kořenům?
Meditace nás proměňuje – vede i skr-
ze objevování hodnot a věcí, které jsou 
v životě důležité. není cíl, ale nástroj, 
přičemž se dá jak využít, tak zneužít. 
Myslím ale, že může být způsobem, jak 
pečovat o hodnoty a život vůbec. 

Text: Anna bidlová
Foto: Jaroslav Tatek



3130              únor / březen 2023 hisTORiE PRahy 1hisTORiE PRahy 1 PrAHA 1

n
Kdo byla Anna Červinková? Třia-

dvacetiletá dívka s domovským právem 
v malé obci oskořínek ve středních 
Čechách. Jak došlo k tomu, že našla 
obživu ve věhlasném pražském nevěstinci 
– salonu Goldschmied v Kamzíkové ulici 
–, dnes již přirozeně netušíme. Jisté však 
je, že zde mohly pracovat jen nejkrásnější 
dívky z celé monarchie. Anna Červinková 
mezi takové patřila.

Rozmařilý život

o poznání starší Paul Schmied pocházel 
z bitterfeldu v německém Sasku. S An-
nou Červinkovou se u Goldschmiedů, 
či v Gogo, jak se podniku v Praze dů-
věrně říkalo, seznámil na podzim roku 
1892 a takřka okamžitě se do plavovla-
sé Češky zamiloval. Červinková bude 
později redaktorům líčit, že ji „Schmied 
zbožňoval a sliboval pojmouti za man-

želku a že také ona přilnula k němu 
pravou láskou“. Anna odešla z nevěs-
tince a vydala se s mužem, jenž o sobě 
tvrdil, že je lodní kapitán, na cesty.

nejprve žili v německém Harzu, 
potom v Mariánských lázních. A utráceli 
– během čtrnácti měsíců celých třiatřicet 
tisíc zlatých. „Schmied peníze doslova 
rozhazoval,“ vypravovala později Červin-
ková. „Vůbec neznal jejich cenu. Dostával 
je od bratrů a od švagra z Německa. Pra-
videlně si o ně psal a já nosila jeho dopisy 
na poštu.“ 

V Mariánských lázních prožil mi-
lenecký pár uprostřed přepychu a roz-
mařilosti devět týdnů. Když však ochota 
příbuzných půjčovat umdlévala, „oddal 
se Schmied nemírnému pití,“ pokračova-
la v líčení Anna Červinková. Ta milence 
umluvila, aby se přesunuli do Českých 
budějovic, kde byl život přece jen méně 
nákladný. I tak zde byla Červinková nu-
cena prodat šperky, které jí dříve kapitán 

věnoval. „Nakonec jsme neměli ani na 
jízdenku do Prahy,“ popsala tristní situaci, 
v níž se milenci ocitli. 

Sen se rozplynul a Anna Červinková 
neviděla jiné východisko než rozchod. 
začátkem září se znovu objevila u dveří 
vykřičeného domu v Kamzíkové ulici. 
S sebou měla jen malý vak, protože 
všechny její svršky zůstaly u Schmieda. 

Ten dorazil do hlavního města krá-
lovství o dva dny později. Přijal dvě stě 
zlatých, které pro něj Anna Červinková 
vypůjčila, aby mohl odjet za svými souro-
zenci do německa (jak se záhy ukáže, až 
na pár drobných je dokázal utratit během 
osmačtyřiceti hodin), ale stále trval na 
tom, že se k němu krásná Anna musí 
vrátit. Žárlil. Prosil. A potom vyhrožoval. 
zuřil při představě milenců, kteří si v jejím 
pokojíku podávají dveře.

střelba v hampejzu

V sobotu 2. září 1893 kolem jedenácté 
dopoledne dorazila Anna Červinková do 
hotelu na Starém Městě, kde kapitán byd-
lel, aby si z jeho zavazadel vybrala 
své věci. Sama se přijít bála. Doprová-
zela ji „madam“ od Goldschmiedů. Ženy 
se v hotelu zdržely na snídani a podle 
svědků z řad personálu byl již tou dobou 
Schmied opilý. Poté všichni tři odešli. 

Anna Červinková se vrátila do Kam-
zíkové ulice, kam kolem druhé hodiny 
odpoledne dorazil i Schmied. bez zasta-
vení prošel salonem v přízemí a vystoupal 
po úzkých schodech do jednoho z pokojů 
pro hosty. objednal si lahev vína s tím, 
že ji má přinést – kdo jiný – Anna Čer-
vinková. Ta vzápětí vstoupila do pokoje. 
„Byl napitý. Začal mě přemlouvat, abych 
opustila vykřičený dům, ale já to odmítla,“ 
vypověděla později dívka. „Řekla jsem mu 
také, ať se jde raději vyspat a přijde zítra, 

že si promluvíme. Ale on chtěl další lahev 
vína a trval na tom, že ji vypijeme a pak 
společně odejdeme.“

Co bylo dál? 
„Prohlásila jsem, že s ním nikam 

nepůjdu, že zůstanu. V tu chvíli začal kři-
čet, že se vším skončí a když mě nemůže 
mít on, tak mě nebude mít nikdo. Vytáhl 
z kapsy revolver (později se ukáže, že 
jej pořídil po svém příjezdu do Prahy za 
dvacet zlatých z peněz, které pro něj Anna 
Červinková vypůjčila – pozn. autora), 
zamířil na mě a vystřelil.“

rána těsně minula ženinu pravou 
ruku. Anna Červinková se instinktivně 
vrhla na zem. Schmied vystřelil podruhé, 
ale ani tentokrát nemířil přesně. Kulka 
jen škrábla Annu Červinkovou na rameni. 
Dívka se ukryla pod deskou stolu a kapi-
tán Schmied obrátil zbraň proti sobě. Třetí 
střelu si vpálil do hlavy. Přivolaný lékař 
o chvíli později zjistil, že kulka uvízla v kos-
ti pod levým okem a nechal kapitána, jenž 
stále jako ze snu mumlal nesrozumitelná 
slova, převézt do všeobecné nemocnice. 

Falešný kapitán

Když pak druhý den otevřeli pražští po-
licisté pod vedením komisaře Drašnara 
zavazadla Paula Schmieda sestávající 
ze dvou velkých a jednoho příručního 
vaku, čekalo je překvapení. Hned na 
vrchu jednoho z vaků naplněných veskr-
ze elegantním oblečením, drahou obuví 
a vzácnými cizokrajnými doutníky, nalezli 
dopis nadepsaný: „Tomu, kdo vak otevře“. 

V listě Schmied vysvětloval, že 
během uplynulých čtrnácti měsíců utratil 
šestašedesát tisíc marek, jeho finanční 
situace je zoufalá, a tak se již koncem 
srpna v Českých budějovicích rozhodl, že 
„se z omrzelosti života a pro nedostatek 
peněz oběsí“. o Anně Červinkové, respek-
tive nešťastné lásce k ní, nestálo v dopise 
jediné slovo. 

Ještě větší překvapení však čekalo 
na dně druhého z vaků, kde policisté 
objevili trestní výnos vévodského úřadu 
v blankenbergu z 29. září 1893, tedy 
z doby, kdy Schmied již cestoval a žil  
s Annou Červinkovou. Paul Schmied 
v něm byl odsouzen pro „neoprávněné vy-
dávání se za kapitána“ k pokutě šedesáti 
marek. 

Ve skutečnosti tak žádným 
kapitánem nebyl a nic na tom nezmě-
nilo, že všude kolem rozdával vizitky 
s ozdobným nápisem Schiffskapitän 
a jeho cigaretová špička byla vyrobená 
z mořské pěny. Ani Anna Červinková 
o tajemství, respektive lži svého milen-
ce nic netušila.

Madam od Goldschmiedů

zranění Paula Schmieda se nakonec uká-
zalo lehčí, než se původně zdálo, a falešný 
kapitán brzy putoval do vyšetřovací vazby. 
za pokus o vraždu (s polehčující okolností 
opilosti) byl odsouzen k několikaletému 
trestu, který si odpykal na Pankráci.

o dalším životě Anny Červinkové 
svědčí policejní pobytová přihláška, která 
se dochovala v Archivu hlavního města 
Prahy. Podle ní je i v roce 1913, kdy jí bylo 
třiačtyřicet let, hlášená k trvalému pobytu 
v Kamzíkové ulici č. p. 543. 

V kolonce zaměstnání je zde uveden 
vcelku široký termín „pokojská“. Je tak 
možné, že se vypracovala do postavení 
„hospodyně“, či „matky“, která dohlížela 
na chod v domě, byla oslovována „ma-
dam“ a platila se jí veškerá útrata. z uve-
deného dokumentu je také zřejmé, že se 
jí v lednu 1897 v porodnici u Apolináře 
narodil nemanželský syn Antonín. 

Text: Dan Hrubý, autor knižních cyklů 
Pražské příběhy a Pražské mordy

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

Femme fatale 
z Kamzíkové ulice
Na kolenou prosil sedmatřicetiletý lodní kapitán Paul Schmied půvabnou  
Annu Červinkovou, aby opustila službu ve vykřičeném domě. Odmítla. V tu chvíli  
nešťastně zamilovaný muž vytáhl z kapsy revolver a po dívce dvakrát vystřelil.  
První rána ji minula, druhá lehce zranila na rameni. Potom Schmied obrátil zbraň  
proti sobě a vpálil si kuli pod levé oko.

Foto: Sbírka Pražských příběhů

V Kamzíkové ulici 543/6 (na snímku poslední dům po levé straně) sídlil nejluxusnější 
pražský nevěstinec – salon Goldschmied zvaný Gogo

Dekadentní atmosféru luxusních veřejných domů zachytil na sklonku devatenáctého 
století vídeňský fotograf Otto Schmidt

Konskripční arch Anny Červinkové
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Svůj ateliér si zřídil na rohu Malostran-
ského náměstí a Mostecké ulice, kde ho 
bylo možné potkávat, když ve vycházko-
vém obleku vyrážel na své inspirativní 
toulky Prahou. například za účelem 
zrodu svého aršíku s názvem Praha – 
Evropské město kultury roku 2000. 

Josef Liesler během svého mimo-
řádně plodného života navrhl přes sto 
poštovních známek a ve více než stoleté 
tradici tohoto oboru miniaturního umění 
se řadí k našim nejvýraznějším autorům. 
První poštovní známka podle jeho návrhu 
vyšla v roce 1947 a poslední 2002. za 

známku z emise (viz TajENku švédské 
křížovky na str. 37) – Mezinárodní hydro-
logická dekáda – UNESCO získal v roce 
1974 cenu za nejkrásnější známku světa. 
Je autorem i dalších poštovních cenin, 
například mnoha příležitostných dopisnic. 

Josef Liesler absolvoval fakultu archi-
tektury a pozemního stavitelství na ČVUT, 
obor kresba. byl členem skupiny Sedm 
v říjnu, SVU Mánes, SČUG Hollar, zakládal 

stupňuje veškerou známkovou produkci 
československé a české známkové tvorby. 
Mezi téměř třemi desítkami tisíc návrhů 
udivují Lieslerovy výtvarné návrhy nejen 
svou kvantitou, ale i uměleckou kvalitou. 
Poměrně neznámé je i velké množství 
Lieslerových nepřijatých návrhů. z Liesle-
rovy slavné emise XIX. LOH Mexico 1968 
vybíráme jeden nepřijatý, do kterého se 
mu podařilo, byť nepřímo, umístit tehdejší 
hvězdu našeho sportovního nebe, emila 
zátopka. 

Text: Martin říha, Poštovní muzeum, 
www.postovnimuzeum.cz
Foto: Archiv Poštovního muzea, 
Tomáš Vosolsobě

Josef Liesler 
na svých známkových 
toulkách Prahou

Josef Liesler ve svém ateliéru, 1978

Emise Praha – Evropské město kultury 
roku 2000, č. k. Pof. A250-2

Emise Člověk a věda – Mezinárodní 
hydrologická dekáda – UNESCO, 1974

Praha odedávna přitahovala osobnosti z uměleckého 
prostředí. Patřil k nim i významný malíř, grafik, 
ilustrátor, básník a autor mnoha známých a ceněných 
československých i českých poštovních známek  
Josef Liesler (19. září 1912 Vidolice u Kadaně  
– 23. srpen 2005 Praha). 

skupinu 58, později radar. Také byl členem 
Královské belgické akademie a členem 
Spolku českých bibliofilů. námětově 
a výtvarně čerpal především z literatury 
a surrealismu a postupně si vypracoval 
vlastní osobitý styl, který svou univerzál-
ností a improvizační pohotovostí uplatnil 
v mnoha oborech – ve volných grafikách, 
knižních ilustracích, nástěnných malbách 
a sgrafitech. zabýval se prací s textilem, 
art protisem, své recenze, odborné články 
a básně publikoval ve významných výtvar-
ných časopisech. V roce 2003 mu prezi-
dent republiky udělil Medaili za zásluhy 
druhého stupně. Josef Liesler dlouhodobě 
předsedal výtvarné známkové komisi 
a byl to právě on, kdo přesvědčil například 
oldřicha Kulhánka, aby v roce 1993 přijal 
místo předsedy výtvarné známkové komise 
při České poště, jež vznikla jako samo-
statný podnik v souvislosti s ustavením 
nového státu, České republiky. Poštovní 
muzeum v Praze spravuje, vystavuje a zpří-

Nerealizovaný návrh známky emise 
XIX. LOH Mexiko, 1968

POšTOVNí MuZEuM PrAHA 1

Starý židovský hřbitov vznikl uvnitř původního ghetta, a proto-
že nemohl být rozšířen, pohřbívalo se zde ve vrstvách. na ně-
kterých místech mohou být ostatky zemřelých až v osmi vrst-
vách a můžeme vidět kolem dvanácti tisíc náhrobních kamenů.  

Co se týče pohřbívání, v judaismu existuje mnoho tradic 
a zvyků. To se projevuje také na výzdobě náhrobních kamenů. 
Kromě hebrejského textu, který zpravidla zaznamenává jméno 
zemřelého, datum úmrtí a krátkou eulogii, se na náhrobních 
kamenech objevuje různá symbolika. Ta se týká například 
povolání zesnulého (nůžky pro krejčího, lanceta pro lékaře), 
jména (ryba pro jméno Karpeles, Fischel, jelen pro jméno 
Hirsch a mnohé další) a odkazu na původ jmen z názvu 
izraelských kmenů (například izraelský kmen Juda je v textu 
bible přirovnáván ke lvíčeti). Často se zde objevují také tzv. 
kohenské žehnající ruce, vinný hrozen jako symbol plodnosti, 
mnohosti a země izraelské. rodiny často nebyly pohromadě, 
pohřbívalo se tam, kde zrovna bylo místo. 

za nejstarší čitelný náhrobek (1439) se považuje hrob 
Avigdora Kary. Jeho otec se stal obětí jednoho z největších 
pogromů v Praze. Avigdor o tom později napsal elegii Všechna 
ta neštěstí. Ta se dodnes čte ve Staronové synagoze na Den 
smíření. Mezi neznámější osobnosti, které jsou pohřbené na 
Starém židovském hřbitově, bezesporu patří rabi Jehuda Leva 
ben becalel, zvaný rabi Löw, známý také pod akronymem 
Maharal. V Česku je spojován s legendou o stvoření umělé-
ho člověka, Golema. „Pro celý židovský svět platí dodnes za 
autoritu a jeho díla se stále studují. Lidé přicházejí, dávají 
sem kamínky a lístky s prosbami. Mnoho lidí si přeje, aby 
alespoň jednou za život mohli navštívit toto místo,“ říká 
zuzana Pavlovská. Jeho náhrobek je jiného typu. Je mnohem 
rozsáhlejší, podobný příbytku, a nazývá se tumba. Těchto 
honosnějších náhrobků je na hřbitově celá řada. například 
blízko od zmiňovaného rabi Löwa je pohřbena Hendel baševi. 
Její tumbu zdobí socha českého lva s erbem. Jde o manželku 
prvního Žida povýšeného do šlechtického stavu. Mnohem 
skromnější náhrobní kámen má rivka Tiktiner, autorka známé 
knihy v jidiš pro ženy a dívky. Každý náhrobní kámen vypráví 
svůj vlastní příběh. 

Procházka hřbitovem je příjemným zážitkem, který mohu 
všem doporučit: nejenže vás zavede do historie, ale dá vám 
také odpočinout od městského shonu. 

Text: (red)
Foto: Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze vás 
zve na komentovanou prohlídku 
pražským 
Židovským městem

Nedělní komentované prohlídky:
kdy: 11:00 hodin a 14:00 hodin

sraz: Maiselova 15 (Informační a rezervační centrum)
cena: 165 kč

Věděli jste, že pro českou veřejnost nabízí Židovské muzeum v Praze možnost 
komentovaných prohlídek? Každou neděli mohou zájemci během 2,5 hodiny 
navštívit pět synagog včetně Staronové a také Starý židovský hřbitov. A právě 
tam jsme se sešly s dr. Zuzanou Pavlovskou, zástupkyní ředitele Židovského 
muzea, aby nám o něm něco zajímavého pověděla. 
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jaké nabízíme služby:

  Pečovatelská služba – je určena všem 
občanům MČ Praha 1, kteří potřebují 
pomoc v domácnosti, nakoupit, dopro-
vodit k lékaři nebo pomoc při osobní 
hygieně.

  Tísňová péče – pomocí stisknutí tla-
čítka přivolá pomoct v krizové situaci, 
například při pádu a nemožnosti vstát, 
náhlém zhoršení zdravotního stavu 
nebo i při požáru, úniku plynu apod.

  Denní stacionář – je ambulantní služba 
určena těm, kteří již nejsou soběstační, 
žijí osamoceně a postrádají možnost 
společenského kontaktu. A také rodi-
nám, které se nemohou o svého blízké-
ho postarat v plné míře a celodenně.

  Domy s pečovatelskou službou – 
nabízejí byty, kde si klient může sám 
vařit, uklízet, sám si zařizuje a hradí 
drobné opravy. Výhodou je blízkost 
pečovatelské služby, kterou v případě 
potřeby může využívat. 

kde získat 
další informace?

Vše o nás naleznete zde: 
www.socialnisluzby-praha1.cz. 

Sídlo pečovatelské služby 
najdete na adrese: Dlouhá 23, Praha 1; 
vedoucí koordinátorka pečovatelské 
služby ing. Marta koucká, e-mail:  
koucka@socialnisluzbyp1.cz, 
tel. 725 021 784. 

Středisko sociálních 
služeb Praha 1
Naším cílem je zajišťovat sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením 
nad osmnáct let a poskytovat jim takovou péči, pomoc a podporu, aby mohli zůstat co 
nejdéle v domácím prostředí a mohli žít způsobem, který se co nejvíce podobá tomu, jak 
žijí doposud. Seniorům, kteří žijí v bytě sami, chceme poskytnout pocit jistoty a bezpečí, 
že o ně bude postaráno v krizové situaci, jako je třeba pád nebo nenadálá nevolnost.

Středisko sociálních služeb pro vás v březnu 
připravuje tyto jednorázové akce:

  MíSTo Konání:  
Valdštejnská jízdárna 

  TerMín:  
31. 3. – 16. 7. 2023

  Kurátorky:  
Markéta Dlábková, Veronika Hulíková

Josef Mánes je jedním z nejvýznam-
nějších českých umělců devatenác-
tého století. Jeho tvorba se vyznačuje 
neobyčejnou šíří a kvalitou – zahrnuje 
práce určené do veřejného prostoru 
i vyhraněně intimního charakteru, díla 
nadčasová i zcela aktuální, podobizny, 
krajiny i alegorie; plátna, kresby i grafi-
ky. Výstava představuje stěžejní okruhy 
Mánesovy tvorby a doplňuje je o srov-
návací materiál: jak práce jeho českých 
současníků, tak zahraničních umělců, 
kteří české prostředí ovlivňovali. Celko-
vý obraz dotvářejí ukázky z Mánesovy 
korespondence, dobové texty a fotografie 
a v neposlední řadě i informace o nových 
objevech učiněných v rámci restaurá-
torského průzkumu Mánesových děl.

Cílem je ale také nahlédnout pod 
vrstvu po desetiletí tradovaných stereo-
typů, které se s Mánesovým dílem pojí. 
Významnou část výstavy proto  

tvoří recepce Mánesovy tvorby po jeho 
smrti, kdy se nejprve stal ikonou tzv. 
generace národního divadla a v závěru 
devatenáctého století bylo jeho jméno 
vtěleno do spolku sdružujícího umělce 
obracející se k novým výtvarným směrům. 
Ve dvacátém století se pak „mánesovský 
mýtus“ proměňoval od národoveckého 
pojetí první poloviny století k ideologizaci 
umělce v rámci socialistického realismu. 

Výstava představuje více než čtyři 
sta exponátů z pětadvaceti veřejných 
institucí a soukromých sbírek, včetně ori-
ginálu Kalendářní desky pražského orloje 
ze sbírek Muzea hlavního města Prahy.

U příležitosti výstavy vychází katalog 
a dvě publikace zaměřené na mladé 
publikum: Josef Mánes – přítel a umě-
lec a Mánes. Obrazy do kapsy. 

Text: (red)
Foto: Fotoateliér Jan Maloch
Archiv národní galerie v Praze

V roce 2023 oslaví Museum Kampa dva-
cet let od svého založení a k výročí si na- 
dělila velmi pestrý a bohatý program. 
Kromě nově otevřené stálé expozice 
mapující dílo Františka Kupky a otto 
Gutfreunda budou v budově Sovových 
mlýnů k vidění třeba skleněné sochy 
ronyho Plesla, které v loňském roce 
vystavoval na nejprestižnější světové 
přehlídce bienále umění 2022 v benát-
kách, přehlídka světové módy zasazena 
do kontextu dobového výtvarného umění 
či obrazy zásadního představitele expre-
sivní figurální malby Michaela rittsteina.

od začátku dubna bude v hlavní 
budově Musea probíhat velká výstava 
ronyho Plesla. Půjde o rozšířenou verzi 
jeho výstavy Stromy rostou z nebe, s níž 
se v loňském roce zúčastnil bienále v 
benátkách. Plesl ve své tvorbě osobitým 

způsobem rozvíjí tradici české skleněné 
plastiky. Výstava v Museu Kampa bude 
jeho první větší výstavou v České republi-

ce po sedmi letech, naposledy vystavoval 
na podzim 2016 v pražském belvederu. 
V horním patře Musea se současně usku-
teční výstava ke stému výročí narození 
zbyňka Sekala. „Letošním rokem začíná 
série stých výročí narození řady předních 
osobností českého umění šedesátých let. 
V roce 1923 se narodili třeba také Běla 
Kolářová, Daisy Mrázková nebo Andrej 
Bělocvětov. Rádi bychom udělali výstavy 
všem jmenovaným, ale to bohužel není 
v našich možnostech. Výstava Zbyňka 
Sekala navíc bude součástí série výstav, 
které se letos uskuteční v Německu 
a v Rakousku, u kterých spolupracujeme 
na katalogu,“ vysvětluje šéfkurátor Musea 
Kampa Jan Skřivánek. 

Text: (red) 
Foto: Archiv Musea Kampa

Josef Mánes (1820–1871)  
Člověk – umělec – legenda

Podobizna Josefa Mánesa s bičíkem 
a rukou založenou na prsou (kolem 1850)

  Trénování paměti  
s Mílou kahounovou

1. 3. ve 14:00 hodin v DPS Týnská
8. 3. ve 14:00 hodin v DPS Pštrossova
 15. 3. ve 14:00 hodin 
v DPS U zlaté studně
 22. 3. ve 14:00 hodin 
v bDPS benediktská 

 brýle
KDY: 1. 3. ve 14:00 hodin
KDe: klub seniorů Tomáš

KDY: 22. 3. ve 14:00 hodin
KDe: klub seniorů Haštalka
 
PřIHLáŠKY: můžete přijít volně, 
ale z kapacitních důvodů je vhod-
né se na akci přihlásit od 27. 2.

Studenti VoŠ a SŠ zdravotnic-
ké školy na Alšově nábřeží provedou 
čištění a drobné opravy a úpravy brýlí 
zdarma

  setkání s kulturou:  
Nevyzpytatelné cesty života

KDY: 8. 3. v 15:00 hodin
KDe: Malostranská beseda
 VSTUPenKY: 28. 2. v info-
centru Vodičkova 18

Vystoupí hudební soubor Villanella 
ze zUŠ Pštrossova a dramatický soubor 
baF ze zUŠ biskupská 

 Vycházka: hanspaulka ii.
KDY: 13. 3. ve 14:00 hodin
KDe: dozvíte se při registraci
PřIHLáŠKY: 7. 3.

Vycházka z cyklu Tematické vy-
cházky s Martinem. Informaci o případ-
ném vstupném podáme při registraci.

 Fórum mladých hraje seniorům
KDY: 23. 3. ve 14:00 hodin
KDe: klub seniorů Tomáš
PřIHLáŠKY: 16. 3. 

Další koncert cyklu, tentokrát Pro-
jekt Trioloncello

  smíchovská průmyslovka 
třetího věku: Micro:bit

KDY: 29. 3. v 15:00 hodin
KDe: dozvíte se při registraci
PřIHLáŠKY: 7. 2.

Moderní svět programování jedno-
duchého micro:bita, kterého si nemůže-
te nezamilovat.

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

Přihlašování na akce a další info:  
Tereza Nosková, 607 048 183 

POZVáNky Na VýsTaVy PrAHA 1

Museum Kampa 
chystá nové výstavy

Díla Ronyho Plesla

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
mailto:koucka@socialnisluzbyp1.cz
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VÝKONU

PAŽE

POMÁDA

ČLENSKÝ
STÁT
V USA

TEXTILNÍ
MOTÝLEK

ZVLHČOVAT

JEDLÁ
HOUBA
ŽLUTÉ
BARVY

PRACÍ
PŘÍPRAVEK

POMŮCKA:
BIKE;
LÁST;

LOGAN;
SOOS.

MĚSTSKÉ
SADY

JAKO
(NĚMECKY)

DUŽNATÁ
ROSTLINA

DCERA
KRÁLE

HYACINTA

DOMÁCKY
OVIDIUS

ČÁSTI
CHODIDEL

OBILNINY 
(SLOVEN-

SKY)

NEDOBRÁ

SEVEŘAN

INFEKČNÍ
ČINITEL

ŽENSKÝ
ZPĚVNÍ

HLAS

ZPRÁVA

SNĚMOVNA
LIDU

VLASOVÍ
PARAZITÉ

BANKOVNÍ
UNIE

SPZ
ROKYCAN

MOŘSKÉ
RYBY

HORSKÉ
KOLO

PŘED-
LOŽKA

VÁBIT

POHOŘÍ
MEZI

EVROPOU
A ASIÍ

Tajenka z minulého čísla: VýhODNé VsTuPNé

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

Nová tajenka
Za známku z emise _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU)  
– Mezinárodní hydrologická dekáda – UNESCO získal v roce 1974 cenu
 za nejkrásnější známku světa.

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

nové české knihy
lukáš skupa a kol.
cesta do pravěku
(Academia)

Celovečerní film Cesta 
do pravěku vzbudil po 
premiéře v roce 1955 
velkolepý zájem v Čes-
koslovensku i v zahraničí 
díky novátorskému triko-
vému zpracování a také 
svou originální kombinací 
dobrodružného a populár-
ně-naučného žánru. Kniha 
nabízí komplexní a roz-
manitou reflexi jednoho 

z nejslavnějších děl české kinematografie. Texty 
zasahují do oblasti filmové historie, literatury nebo 
kulturních a politických dějin. Knihu provází bohatý 
obrazový materiál, někdy publikovaný vůbec poprvé. 

josef Pánek
jsem jejich bůh
(Argo)

nový román nositele ceny 
Magnesia Litera za prózu.

bergen, norsko, 1999. 
Světlo a tma; vědomí 
a nevědomí; vnitřní a vnější 
svět; nezlomná sebejistota 
a zdrcující pochybnost. Pý-
cha a pád. ztráta a hledání. 
Kdo je ten idol, sebejistý 
bůh, který v nejmenším 
nepochybuje o své výjimeč-
nosti, vždycky ví, co chce, 
a bez výčitek to i dělá? Ten 
mladý muž, jehož všichni 
přátelé bezmezně obdivují? 
A co se s ním stane, když 
se vlastní volbou připraví 

o bezpečí domova, kde všechno zná, kde má vše pod 
kontrolou? 

Post bellum, irena Tatíčková
Nezapomeňte
(Kniha zlín)

Totalitní režimy generují 
lidské krysy, ale pomáhají též 
vyrůst hrdinům. Ve sbírce Pa-
měť národa jsou dokumento-
vány osudy, na které se zapo-
mnělo či zapomenout mělo. 
Kniha nezapomeňte vychá-
zející z této unikátní sbírky 
nabízí čtenářům například do 
dobového kontextu zasa-
zený příběh rytíře českého di-
sentu Luboše Dobrovského, 
vlastence a evropana Karla 
Schwarzenberga, s kultovní 
Jazzovou sekcí neodmysli-

telně spojeného Čestmíra Huňáta, ženy, která se setkala 
s parašutistou Čurdou, ale i dalších hrdinů.

jan kholl
Tajný život domorodců
(Host)

Hořkosladký román o život-
ním poločase, cestě do Číny 
a hledání ztracených lásek. 
Třiačtyřicetiletý nákupčí ces-
tovní kanceláře Petr bilan-
cuje své dlouholeté man-
želství, které právě prochází 
těžkou krizí. útěchu hledá ve 
vzpomínkách na dětství dce-
ry Miriam, s níž si přestává 
rozumět, i na své vlastní do-
spívání. Životní vykolejenost 
a série zklamání přinášejí 
jediné pozitivum – dovedou 
hrdinu na stopu jeho první 

lásky, která před lety za záhadných okolností zmizela. 
Jan Kholl ve svém románu zkoumá zásadní životní zlomy, 
jež člověka dříve nebo později přivedou až k nejhlubším 
tajemstvím. Ale co potom s nimi? 
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Kimlová Laura

Gouli Sofia

Kandiak-Gura Nela Zuzanna

Hovorková Emily

Kučera Artur Teo Mikula Petr Matěj

Paik Vincent

Němec Jakub

Paškevič Baltazar

Střeštík EduardSemotán Otto

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

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

je jiná, než adresa trvalého bydliště) 
a kontakt na vás. na základě této 
přihlášky budete postupně zváni na 
konkrétní obřad. Prosíme o strpení, 
když pozvánku dostanete za delší 
dobu, neboť v současné době je 
Staroměstská radnice uzavřena.  

Švestková Amálie

ZVítání občánků...
Zveřejňujeme další fotografie dětí, které byly slavnostně uvedeny do života. 
I my přejeme našim nejmladším obyvatelům a jejich rodičům hodně štěstí!

Aniba Jasmine

Cibulka Artur

Bolaňos Emilia

Ceresuela Palomera José

Baníková Ema

Hrachovec Klára

Slováčková Amálie

Szántó Tobias

mailto:radka.jirikova@praha1.cz
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