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

Březnový koncert  
JARNÍ TÓNY

středa 29. března 2023 od 18 hodin

Kostel sv. Petra Na Poříčí
Biskupská 1137/13, Nové Město, Praha 1

Markéta Fassati – soprán
Jiřina Marešová – cembalo, varhany

Jakub Jánský – housle
P. Lukáš Lipenský, O.Cr. – farář, průvodce historií

Vstupné dobrovolné

Koncert je pořádán ve spolupráci s Prahou 1 

Kostelní slavnosti

www.praha1.cz       www.kostelnislavnosti.cz

Koncert inzerát 95 x 134 březen.indd   1 14.03.2023   13:55:58
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FOTOsTRaNa

FOTOsTRaNa: PODPORujEME NašE žiVNOsTNíky

RaDNicE řEší PRObléM  
OhROžENých PObOčEk čEské POšTy

PROjEkT zaDRžOVáNí VODy Na PETříNě

TRaNsFORMacE kOTVy

aNkETa: jaká by Měla býT buDOucNOsT 
NáMěsTí REPubliky?
ROzhOVOR sE sTaROsTkOu 
TEREzií RaDOMěřskOu
zlEPšENí čisTOTy V PROVazNické ulici

EuROklíč a sENiORská Obálka POMáhají

ROzhOVOR s jaNEM GRaubNEREM, 
aRcibiskuPEM PRažskýM

bEzPEčNOsT

Naši žiVNOsTNíci

sTRaTEGiE uDRžiTElNéhO ROzVOjE

TuRisTé V V byTEch:   
NOVý ODbORNý PORaDcE RaDNicE

MísTNí PaRlaMENT

Příběhy Našich sOusEDů

škOlsTVí
Musica FlOREa zVE Na kONcERT
POzVáNka PRaGuE ciTy TOuRisM 

kulTuRa: DiVaDlO kalich

hisTORiE PRahy 1: 
PRažaNé Na lOVu kRVElačNéhO PTáka

POšTOVNí MuzEuM: PRaha z PTačí PERsPEkTiVy

PROjEkTy žiDOVskéhO MuzEa

OsObNOsT PRahy 1: ROMaN jaNál

aby Nás blackOuT NEzaskOčil (2. Díl)

PROjEkTy PRO sENiORy

NOVé čEské kNihy

haRMONOGRaM sVOzu ObjEMNéhO ODPaDu
ODlOžENí kRabic jE PřEsTuPEk
křížOVka

VíTáNí ObčáNků

 

 MALOSTRANSKÁ 
 VÝSTAVA 

Datum vernisáže:  28. 3. 2023 od 18:00 hod. 

Výstava potrvá:  od 29. 3. 2023 do 27. 4. 2023 

Místo:   Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 

Otevírací doba: ÚT - PÁ: 10:00 – 12:00 | 13:00 – 18:00,  

SO: 10:00 – 14:00  

PO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. 

Představujeme výtvarně nadané žáky a studenty Malostranské ZŠ  

a Malostranského gymnázia, tedy autory v rozmezí 13–19 let. Jedná se 

převážně o jejich volnou tvorbu, která vzniká z jejich tvůrčí energie a potřeby 

sebevyjádření. V menší míře pak i o práce vzešlé z hodin výtvarné výchovy  

na naší škole. Různorodost mladých osobností generuje i širokou škálu 

uměleckých projevů a výtvarných technik. Od kresby, přes malbu, grafiku až 

po objekty. Na výstavě se představí i několik absolventů obou Malostranských 

škol, kteří jsou dnes již zavedení a úspěšní výtvarníci. 
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Zve Mlýnská, TuRAS, Muzikanti z Kampy, KC Kampa, 
Letní poloha, Kampanula, Relax Arte, Šatlava, Zlatá Praha,

SI, Kamparta, Malostrans. noviny, Petřínské iniciativy…

Termín: úterý 28. března 17:47–21:21
síň Pražského jara, (sv. Vavřinec, hellich. ul.)

Téma: 

huMOR V Péči 
O OhROžENý sTřED sVěTa

nOVĚ bude udĚLenA CenA PRA. SAnACe, ZA PROJeKTY
nARuŠuJÍCÍ STŘed SVĚTA, JeHO GenIA LOCI…

ObčERsTVENí zDaRMa, 
VsTuPNé DObROVOlNé, 

sPONzOři VíTáNi 

15. kONFERENcE kaMPa, 
Malá strana, Petřín, Rychta, 

Praha 1, sTřED sVěTa

!ViVaT kaMPa – sTřED sVěTa! 

Vážení sousedé,
k měsíci březnu se odnepaměti vážou mnohé pranostiky a pří-
vlastky. Od letošního března si budeme navíc tento měsíc spojo-
vat s tím, že se mezi naše sousedy zařadil i prezident Petr Pavel.

Přišel klidně a civilně, nikoho neurážel, nikoho nezesměš-
ňoval a radost, kterou svým nástupem nejen u nás v podhradí 
vyvolal, byla upřímná. Kromě svého příchodu tak na Hrad vrátil 
tolik potřebnou slušnost a snahu spojovat.

Za sebe mohu říct, že panu prezidentovi držím palce a že 
tak jako mnozí z nás budu opět moc ráda procházet skrz hradní 
areál, aniž bych pocítila stud. už mi jen schází větší otevření 
Pražského hradu a po letech jakési izolace předchozího nájem-
níka možnost sdílet radost z tamější krásy bez nutnosti vystát 
frontu a podstupovat kontrolu u bezpečnostních rámů.

Opravdu se na to těším a budu aktivně vyzývat pana 
prezidenta i pana ministra vnitra k tomu, aby tuto nedílnou 
součást Prahy 1 vrátili i našim občanům. Hrad by se zase mohl 
stát jednou z krás, které můžeme užívat.

My se i nyní snažíme předávat k užívání našim občanům 
nová krásná místa. Mám na mysli park Cihelná, kam si v uply-
nulých týdnech našla cestu již řada z nás, a já musím přiznat, 
že jsem při pohledu na něj z druhého břehu řeky během oslav 
dne Vltavy cítila hrdost. 

Krásná místa však vyžadují i určitý klid a toho je v centru po-
málu. Proto usilujeme o zklidňování dopravy. To není jednoduchý 
úkol. Vyžaduje odbornost, schopnost naslouchat i větší a kon-
struktivnější zapojení hlavního města. Oprava kolejí na Malé 
Straně ukázala, že naše městská část myslí zklidňování dopravy 
vážně a že i samotní řidiči k tomu vesměs přistupují zodpověd-
ně. určitě je tedy na místě pečlivé vyhodnocení poznatků, které 
odborníci získali během uzávěry části levého břehu, a následná 
debata o dalším postupu, který přinese více klidu do našich ulic. 
Musíme přitom pochopitelně myslet i na to, že Praha 1 má dva 
břehy a více čtvrtí a že nelze na jednom místě zklidňovat, aby se 
nám jinde dopravní situace podstatně zhoršila.

I proto se těším na výrazně intenzivnější spolupráci 
s hlavním městem, novým náměstkem pro dopravu panem 
Hřibem i s dalšími městskými částmi, protože projekt zklidňo-
vání dopravy v centru nemůže probíhat bez spolupráce a koor-
dinace všech uvedených. To by se ale mělo zvládnout. Já pro 
to určitě udělám, co se dá. 

Vaše starostka 
Terezie Radoměřská 
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Vážení a milí občané Prahy 1,

městská část Praha 1 dlouhodobě podporuje klubovou, spol-
kovou a jinou zájmovou činnost a pomáhá spoluorganizovat 
společné aktivity pro veřejnost. Přestože sdružování občanů 
probíhá na dobrovolné bázi, vedení radnice by rádo motivovalo 
spoluobčany, kteří se starají o spolkovou činnost, aby se za-
pojovali do dalšího rozvoje a prohloubila se vzájemná aktivní 
spolupráce mezi jednotlivými spolky a radnicí MČ Praha 1. 

Za podmínek vyhlášeného dotačního řízení mohou spol-
ky žádat o finanční podporu v rámci dotačního programu na 
rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti a dotačního 
programu v oblasti sportu. V průběhu celého roku pak mohou 
spolky, tedy i ty sportovní, žádat formou spoluúčasti o pod-
poru na jednotlivé akce, které spolek pořádá, anebo využít 
přímého spolufinancování spolkové akce ze strany MČ Praha 
1 v rámci iniciativy Poznej svého souseda, která je určena na 
podporu drobných lokálních akcí pořádaných jednotlivými 
spolky Prahy 1.

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

Rádi bychom vám proto nabídli prostor k větší spolupráci, 
propagaci a zviditelnění činnosti vašeho spolku. V případě vaše-
ho zájmu nás prosím kontaktujte na adrese:  
david.bodecek@praha1.cz  – 1. místostarosta pro kulturu, 
spolky, školství a vnitřní chod úřadu,  a zároveň na adrese:  
linda.kleckova@praha1.cz – vedoucí odboru kultury, sportu 
a zahraničních vztahů, abychom zaplnili prázdná místa a získali 
přehled o tom, čím vším občané Prahy 1 žijí, co je zajímá a baví. 
Ve vašem e-mailu prosím uveďte název, sídlo a charakter činnos-
ti spolku, kontaktní osobu a její telefonní číslo a dále e-mailovou 
adresu spolku. 

uNiVERsuM
Až do konce srpna (v pondělí a ve středu 
od 8:00 do 18:00 hodin) si můžete v sed-
mém patře radnice prohlédnout výstavu  
s názvem unIVeRSuM, která nabízí  
umělecká díla pedagogů – výtvarníků 
našich základních a středních škol:  
obraz barbory Křivské, keramické  
objekty nitishe Yana, fotografie  
Jany Stránské, oleje Mariny dowden, 
grafiky Tamary Hořejšové a mnohá  
další výtvarná díla. 

Zapsaný spolek LuduS MAGnuS 
bude na základě výběrového říze- 
ní do 31. 8. 2023 spravovat spor-
toviště v Masné a na Františku. 
do 31. 3. 2023 provozovatel zajiš-
ťuje chod sportovišť pro mateřské, 
základní a střední školy, od 1. 4. 
do 31. 8. 2023 se brány sportov-
ních ploch otevřou také veřejnosti. 
Od dubna do srpna pak bude  
otevřeno každý den včetně víken-
dů od 8:00 do 20:00 hodin, při-
čemž všední dny v čase od 8:00 
do 16:00 budou vyhrazeny pro 
školy. Provozovatel má navíc již 
brzy spustit rezervační systém. 

Chystáte se navštívit například 
galerii, park či zahradu v Praze 1? 
A rádi byste věděli, jak přístup-
né jsou tyto prostory pro rodiče 
s kočárky, vozíčkáře či seniory?

Pak je tu pro vás Atlas přístup-
nosti objektů Praha 1. na mapce či 
v seznamu míst najdete užitečné 
informace o míře přístupnosti více než 

pěti set vybraných objektů, parků  
a zahrad na území Prahy 1.  
Místa mapoval speciálně vyško- 
lený tým z Pražské organizace  
vozíčkářů. Stačí si tedy vybrat cíl  
vaší cesty, podívat se na Atlas  
přístupnosti na tomto odkazu  
www.bezbarierova1.cz a vyrazit  
na cestu. 

hřiště v Masné 
a Na Františku 
mají do 31. srpna 
nového správce

selfies

Městská část Praha 1 a Spolek ob-
čanů a přátel Malé Strany a Hradčan 
vás zvou na výstavu s názvem Olga 
Michálková – Selfies. Prohlédnout si 
ji můžete vždy ve středu a ve čtvrtek 
od 14:00 do 18:00 na adrese Malo-
stranské náměstí 27.  
Výstava potrvá do 7. dubna. 

atlas přístupnosti objektů na Praze 1

duben 2023 akTualiTy

Termíny zápisů 
do našich škol

základní škola Datum zápisu

Malostranská 
ZŠ

18. 4. a 19. 4. 2023, 
vždy od 14:00 do 
18:00 hod., 
budova Karmelitská 11

ZŠ brána 
jazyků

18. 4. 2023 
od 14:00 do 17:30 hod., 
budova Vojtěšská 13
19. 4. 2023 
od 14:00 do 16:00 hod., 
budova Vojtěšská 13

ZŠ nám.
Curieových

18. a 19. 4. 2023 
od 14:00 hod.

ZŠ J. Gutha-
-Jarkovského

4. 4. 2023 
od 14:00 do 18:00 hod., 
budova Klimentská 38

ZŠ Vodičkova
25. 4. 2023, 
od 8:00 do 18:00 hod., 
budova Jindřišská 32

V tělocvičně ZŠ J. Gutha-Jarkov-
ského se konal tradiční nohejbalový 
turnaj O pohár Prahy 1, kterého se 
zúčastnilo osm týmů. Pořadí nej-
lepších – zlatou medaili si odvezl 
tým z nebušic, stříbrnou pak hráči 
z Konojed a parádní bronzovou 
příčku obsadil tým Smršť Praha 1.

Společně se všemi hráči 
děkujeme Janu Kechnerovi, který 
se postaral o vynikající organizaci 
celého turnaje. Gratulujeme všem 
zúčastněným ke skvělým výkonům 
a těšíme se na shledanou  
při jarním nohejbalovém turnaji  
na Františku. 

Nohejbalový turnaj O pohár Prahy 1

RRada městské části Praha 1 schvá-
lila novelu jednacího řádu, která 
posílí informovanost veřejnosti 
i transparentnost jednání radních.

na webových stránkách radnice 
jsou tak nově zveřejňovány programy 
jednání i zápisy z nich (v souladu 
se stanoviskem Úřadu pro ochranu 
osobních údajů č. 2/2004 a v souladu 
s nařízením evropského parlamentu 
a Rady eu č. 2016/679 a další plat-
nou úpravou).

K projednání jednotlivých materi-
álů může podle novely člen Rady při-
zvat další osoby (zastupitele, občany, 
členy SVJ apod.). O jejich přítomnosti 
rozhodne v případě námitek Rada 
hlasováním.

novela rovněž přináší právo 
předkládat materiály do Rady předse-
dy komisí zřízených Radou, kteří jsou 
pro tuto funkci jako členové zastupi-
telstva dlouhodobě uvolněni. 

Radní schválili novelu 
svého jednacího řádu

Tvorba strategie pokračuje!

Odpověďmi na 
otázku „Co je 
třeba udělat pro 

to, aby se obyvatelům Prahy 1 žilo v naší 
městské části lépe?“ se budou během 
dubna a května zabývat experti, zástup-
ci odborných komisí a výborů i úředníci 
z radnice. Tvorba dokumentu Strategie 
udržitelného rozvoje totiž pokračuje 
druhou, tzv. návrhovou částí. Postupně se 
setká osm pracovních týmů rozdělených 
podle gescí – doprava a bezpečnost, škol-
ství a volnočasové aktivity, zdravotnictví, 
životní prostředí, kultura, turismus, soci-
ální věci a další. budou tak popsány vize 
a projekty, které by se mohly realizovat do 
roku 2035. do tohoto procesu budou také 
opět přizváni občané, kteří se tak budou 
moci vyjadřovat k jednotlivým tématům. 
Více na www.planuj1.cz a na str. 20. 

mailto: david.bodecek@praha1.cz
mailto:linda.kleckova@praha1.cz
http://www.planuj1.cz
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nakupujme 
u našich živnostníků

Foto: Jaroslav Tatek, Pavel dvořák

Velkopřevorský Mlýn, 
Hroznová 489, 
tel. 777 153 418

backyard, 
u Obecního dvora 2, 
www.back-yard.cz

Modrobílá linie, 
Palác Lucerna, Vodičkova 61, 
tel. 777 290 270

cukrárna astra, 
Perlová 8, 
tel. 224 263 168

Papírnictví v saské, 
Saská 7, 
tel. 722 152 001

květinářství u červeného lva, 
Saská 7, 
tel. 739 751 831

lahůdky Mašek zemanová, 
Karmelitská 270, 
tel. 731 455 409

Mlýnská kavárna, 
park Kampa, 
tel. 257 313 222

Rychloopravna obuvi kotva, 
nám. Republiky 656/8, 
tel. 702 150 512

Slavnostní březen 
v Praze 1
Připomeňme si inauguraci prezidenta Petra Pavla, Te Deum v katedrále svatého Víta,  
otevření zrevitalizovaného parku Cihelná a tradiční Hasičský bál v Malostranské besedě.

Foto: Jaroslav Tatek, Pavel dvořák

http://www.back-yard.cz/
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Projekt zadržování vody 
na petřínských svazích 
vyvolal diskuzi

Magistrát hlavního 
města Prahy připravuje 
v Petřínských sadech 
rozsáhlou revitalizaci 
vodohospodářských staveb. 
Projekt vzbudil mezi občany 
městské části řadu otázek 
a podnětů. Kromě toho,  
že je zajímají především 
důvody jeho realizace, 
požadují po magistrátu  
lepší komunikaci. 

I proto se v průběhu února uskutečni-
la komentovaná prohlídka dotčených 
lokalit, kterou pro veřejnost uspořádala 
Praha 1 ve spolupráci s vedením města. 
Zde měli zástupci hlavního města 
příležitost vysvětlit aspekty stavby 
občanům. Připravovaný projekt MHMP 
na Petříně se bude týkat vodohospo-
dářských objektů. Jeho primárním 
záměrem je lepší distribuce vody po 
celém Petříně. Potrubí v podzemních 
štolách totiž prosakuje a vláhu po 
sadech rozvádí nerovnoměrně. Část 
půdy je tak podle odborníků z magist-
rátu značně podmáčená a ničí přilehlé 
cesty. Jiné části jsou pro změnu vyschlé. 
Vedoucí oddělení péče o zeleň MHMP 
dan Frantík také vyjádřil obavu z mož-
ných sesuvů půdy v prudkých svazích.

co vzbuzuje u občanů kontroverze?

Komentovanou prohlídku inicioval 
předseda Výboru pro participaci, 
participativní rozpočet, veřejný pro-
stor a dotační programy Prahy 1 
Martin Motl. Vzhledem k tomu, že 
Petřínské zahrady spravuje hlavní 
město, městská část plní v této otázce 
pouze roli moderátora veřejné debaty. 
Obyvatelé se v diskuzi pozastavovali 
například nad estetickou stránkou, 
kdy má ve svahu vzniknout zcela nový 
rybník. „Jen pár desítek metrů odsud 
se nachází jiný rybníček, který je sice 
po rekonstrukci, ale už nyní působí 
dost zanedbaně. Nebylo by lepší se 
zaměřit nejdříve na něj, a až poté řešit 
případné další zásahy?“ Tak zněla 
jedna z připomínek během prohlídky.

další věc, která občanům vadila, 
je špatná komunikace magistrátu. 
Zúčastnění hned několikrát zmínili fakt, 
že se o projektu dozvěděli až ve fázi 
průzkumných výkopů v místě pláno-
vaného jezírka. „Jednalo se pouze 
o archeologické výkopy, které odhalily 
skládku z hospody z devadesátých let 
minulého století,“ odůvodňoval tyto 
práce dan Frantík. Poslední záležitostí, 
o níž občané diskutovali, je samotný 
účel Petřínských sadů. Podle mnohých 
zkrášlovací stavby, jako je zmíněné 
jezírko, i přes svou praktickou roli dělají 
z Petřína okázalou zahradu namísto 
přírodní rezervace.

I proto se Praha 1 do této diskuze 
zapojila. „Je třeba, aby se obě strany se-
tkaly a vysvětlily si svá stanoviska. Jsem 
rád, že se nám podařilo tuto debatu ote-
vřít během komentované prohlídky. Ma-
gistrát musí brát ohledy na požadavky 
občanů a vysvětlovat nutnost projektu. 
Obyvatelé Prahy 1 se zajímají o veřejný 
prostor a je třeba brát jejich podněty se 
vší vážností,“ zdůraznil Martin Motl. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Česká pošta si v rámci úsporných 
opatření nechala vypracovat interní 
analýzy, ze kterých vyšly její pobočky 
v Kaprově a Josefské ulici jako zbytné. 
nejhůře je na tom pošta v Josefské. Ta 
se pro poštu dlouhodobě vykazuje jako 
neefektivní a dlouhodobě prodělečná 
ve všech směrech. V tomto případě se 
setrvání pobočky nejeví do budoucna 
příliš optimisticky, jelikož je třeba re-
spektovat ekonomickou stránku věci.

V Kaprově je situace pozitivnější. 
Pošta je výdělečná a jediným problémem 
zůstávají vysoké provozní náklady pře-
sahující částku 500 000 korun měsíčně. 
důvodem zvažovaného uzavření pobočky 

Radnice řeší 
problém ohrožených 
poboček České pošty

je to, že se zde státní podnik Česká pošta 
snaží naplňovat pokyny z manuálu minis-
terstva vnitra o úsporných opatřeních.  

jaká řešení se nabízí?

Jak už jsme uvedli, vedení městské části 
Praha 1 intenzivně jedná o možnostech 
fungování služeb pošty ve zmíněných lo-
kalitách. Podařilo se vyjednat zachování 
pobočky v Josefské pro následující mě-
síce. Projednána byla také možnost zřídit 
pro Malou Stranu jednopřepážkovou 
pobočku v rámci projektu Pošta partner. 
„Již máme vytipované místo přímo na 

V rámci úsporných opatření začala Česká pošta zvažovat uzavření řady poboček po 
celé České republice. K neradosti občanů i vedení městské části by se tato opatření 
měla dotknout i dvou pošt v Praze 1. Konkrétně by se jednalo o pobočky v Josefské 
a Kaprově ulici. Praha 1 usilovně jedná o možnostech, jak by uvedené pobočky mohly 
být zachovány. Proběhla setkání vedení radnice s představiteli České pošty s cílem 
nalézt kompromisní řešení. Prozatím se podařilo vyjednat alespoň záruky, 
že v následujících měsících budou pošty i nadále k dispozici obyvatelům Prahy 1.

Malostranském náměstí, které by mohlo 
obsloužit zákazníky pošty i Czech Poin- 
tu. Mohlo by být v provozu již v době 
uzavření dosavadní pobočky,“ řekl radní 
Prahy 1 Karel Grabein Procházka.

V Kaprově ulici bude důležitá ko-
operace s Magistrátem hlavního města 
Prahy. Provoz zdejší pobočky by měl být 
zajištěn až do konce roku. do té doby 
chtějí vedení MHMP a Prahy 1 najít 
vhodné nebytové prostory, kde by daná 
pobočka mohla fungovat. To by byla zjev-
ně ta nejlepší varianta. V případě, že by 
se to nepodařilo, mohlo by v úvahu přijít 
podobné řešení jako v Josefské – projekt 
Pošta partner. „Hledáme vhodné místo, 
které by se mělo nacházet v blízkosti 
budovy magistrátu, mělo by splňovat dis-
pozice současné pobočky, a zároveň by 
nebylo tolik nákladné. Pokud by se nám 
takový prostor nepodařilo najít, přišla by 
na řadu stejná varianta jako v Josefské,“ 
vysvětlil radní Procházka.

Věříme, že se poštovní služby podaří 
v uvedených lokalitách zachovat v co 
největším rozsahu. „Považujeme je za 
základní složku občanské vybavenosti. 
Intenzivní jednání s Českou poštou proto 
budou i nadále pokračovat,“ ubezpečil 
předseda Komise pro obchod a služby 
Martin Motl.

Situaci pro vás budeme nadále mo-
nitorovat. 

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Komentovaná prohlídka na Petříně
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Obchodní dům Kotva byl postaven v sedmdesátých letech 
minulého století. Architektonický návrh, vycházející z tehdy 
velice progresivního brutalismu, vypracovali manželé Macho-
ninovi. Samotnou stavbu pak realizovala švédská firma S1Ab 
na tehdejší dobu v rekordním čase jednatřiceti měsíců, a to ve 
spolupráci s organizací Vodní stavby Praha, která realizovala 
spodní stavbu. Pro veřejnost byl obchodní dům otevřen 10. úno-
ra 1975. Objekt tvoří šestiúhelníkové moduly vytvářející unikátní 
tvar budovy. Podobně jedinečný je opěrný systém. Hexagony 
zde umožňují oporu postavenou jen na několika rozvětvených 
sloupech, a tím dělají stavbu vzdušnou a prostorově velkorysou.

konverze obchodního domu

Historicky byla Kotva vždy stavbou určenou primárně ke ko-
merčním účelům. I proto se při plánované konverzi rozpoutala 
debata o zachování potřebné občanské vybavenosti. Investor 
chce nyní Kotvu polyfunkční. Odůvodňuje to především změna-
mi v trendech u maloobchodního prodeje. důraz na uzavřenost 

Praha 1 chce v Kotvě 
zachovat občanskou 
vybavenost

vůči venkovnímu veřejnému prostoru je pro dnešní komerční 
stavby nevhodná. I proto chce Generali Real estate, v zastou-
pení Sekyra Group, v první řadě osvěžit zevnějšek opravou 
fasády při zachování všech původních ikonických tvarů.

Konverze samotného účelu stavby se pak dotkne především 
vyšších nadzemních podlaží budovy. Od čtvrtého patra by zde 
měla vzniknout administrativní zóna, která se investorovi jeví 
jako ekonomičtější varianta. Co by však mělo zůstat veřejnosti 
přístupné, je šesté patro, které by mělo disponovat restaurací 
s panoramatickým výhledem na Staré Město nebo Hradčany. 
Venkovní úpravy se budou primárně týkat vstupu do suterénu, 
který bude přesunut na vhodnější pozici.

stanovisko Prahy 1

V rámci městské části panuje relativní shoda v tom nejzásadněj- 
ším bodě. Je potřeba zachovat maloobchodní činnost zajišťující 
především občanskou vybavenost. „Shodli jsme se na tom, že  
je potřeba zachovat základní občanskou vybavenost v OD 
Kotva. Samozřejmě se jedná o supermarket, ale také bychom 
zde rádi viděli například drogerii a další služby, které ocení 
především místní obyvatelé,“ popsala zastupitelka Prahy 1 
Valerie Clare Talacková. 

Podobné stanovisko zastává Komise pro územní rozvoj 
a veřejný prostor Prahy 1. Její předseda Filip dvořák zdůraznil, že 
je třeba postupovat koncepčně. „Jsem pro to, aby městská část 
měla v těchto situacích jasný postup, který nám umožní efektiv-
ně prosazovat tato stanoviska,“ zdůraznil dvořák. 

Jednání se zástupci investora, účastníky dosud hodnocená 
jako velmi korektní, budou pokračovat diskuzí i v dalších odbor-
ných komisích, stejně jako například ve Výboru pro participaci, 
participativní rozpočet, veřejný prostor a pro dotační programy. 
O dalším vývoji Kotvy i jejího bezprostředního okolí vás budeme 
informovat. 

Text: Jan Petříš Foto: Jaroslav Tatek

V dnes již ikonickém obchodním domě Kotva plánuje nový investor restrukturalizaci 
primárního účelu objektu. Společnost Generali Real Estate, v zastoupení Sekyra Group, 
chce změnit koncept čistě obchodního domu na kombinaci komerční a administrativní. 
Mimo jiné také připravuje úpravu okolních prostor, které spravuje Magistrát hlavního 
města Prahy. Vizí investora se zabývaly Komise pro územní rozvoj a veřejný prostor 
i zastupitelstvo Prahy 1. A právě zde vzniklo jasné stanovisko městské části – 
v obchodním domě Kotva musí být zachována potřebná občanská vybavenost.

anKeTa: 
Jaká by měla být budoucnost a podoba náměstí Republiky?
jakub klaška,
zaha hadid architects, londýn

náměstí Republiky vnímám jako důležitý 
článek sítě veřejných prostranství vnitřní 
Prahy. Má obrovský potenciál propojit 
množství důležitých dominant ve své 
těsné blízkosti. Je potřeba se zaměřit 
na ambici transformovat náměstí do 
destinace, a to především ve vazbě na 
pěší toky a potřeby chodců. Vyčištění 
a zpřehlednění prostoru by určitě vylep-
šilo vnímání existujících zanedbaných 
prostorových vazeb a znovuobjevilo 
hierarchii urbanistické struktury území. 

Dan Merta, architectura z. s., 
ředitel landscape festivalu

Toto náměstí je třeba vnímat jako jeden 
z nejvýznamnějších veřejných prostorů 
v Praze, a to především v historickém 
kontextu. bohužel přestavba kasáren na 
Shopping Mall Palladium a novostavba 
banky uniCredit toto zajímavé území 
velmi poškodily. Obě stavby jsou velmi 
průměrné a nedosahují úrovně palá-
ce Hybernia, Obecního domu či Kotvy. 
Možná by se dal prostor rozehrát a získat 
duši nějakým zajímavým projektem na 

úpravu veřejného prostoru. Mám na mysli 
okolí výstupu z metra náměstí Republiky.

jakub Potůček, 
historik architektury

Pražské náměstí Republiky pro mě před-
stavuje stejný typ veřejného prostoru jako 
Václavské náměstí. Tedy místo, jež dávno 
ztratilo glanc a stalo se pouhou maškarou, 
které se člověk s radostí vyhne obloukem. 
na rozdíl od Václaváku, o němž se Le Cor-
busier v roce 1928 vyslovil jako o překrás-
ném bulváru, náměstí Republiky elektri-
zujícím místem nikdy nebylo. Změnit to 
chtěla řada soutěží, z nichž nejvýznamnější 
se uskutečnila v letech 1966–1971. byla 
to třífázová architektonicko-urbanistická 
soutěž, ve které se vyzvaní architekti za-
bývali projekty koncertní síně, obchodního 
domu trustu Prior a Interhotelu Čedok. Tím 
byla náměstí vytyčena obchodní a spo-
lečensko-kulturní úloha, která ve smyslu 
vysokého umění nebyla naplněna. A tím se 
dostávám k dnešní funkci náměstí, které 
polistopadové zásahy natolik deformovaly, 
že snese jen drobné prostorové úpravy. 
Proto bych náměstí transformoval v něco 
univerzálního a mimočasového, třeba 
v zahradu či park. Zkrátka v něco klimatic-

ky pozitivního, žijícího vlastním životem pro 
budoucnost. A to navzdory historii, urba-
nismu i Magistrátu hlavního města Prahy.  

lukáš Ehl, Ehl & koumar architekti

náměstí Republiky je zvláštní prostor, 
neohraničený a neukončený, není ani 
náměstím, ani křižovatkou. Rozbíhá se 
do všech stran a mizí v zákoutí ulic. Tento 
stav vedl autory dnešních úprav k tomu, 
aby prostor co nejvíce zcelili a sjednotili. 
Celá plocha je zadlážděna do jedné roviny 
a mizí tak hranice pěší a pojízdné části. 
Parterem domů probíhají vzory pražské 
mozaiky. Zvýšenou obrubu tramvajových 
zastávek se podařilo posunout až do ulice 
na Poříčí, a díky tomu nepůsobí v prostoru 
jako bariéra. V roce 1995 byla vypsána 
veřejná architektonická soutěž na novou 
budovu Hypobanky a prostorové dotvoření 
náměstí Republiky. Soutěž vyhrál architekt 
bernhard Winking, který orientoval budo-
vu Hypobanky svým čelem a loubím v par-
teru směrem do náměstí. dodnes tomuto 
náměstí chybí socha nebo umělecký ob-
jekt, což navrhovala téměř všechna studia, 
která se výběrového řízení účastnila. 

Text: (red) Foto: Jaroslav Tatek
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Ne každý z občanů první městské části 
ví, že jste studovala historii, český jazyk 
a teologii na karlově univerzitě, nějakou 
dobu žila v berlíně a ve Vídni a také byla 
kastelánkou na českém šternberku, 
který restituoval váš strýc zdeněk 
šternberk. co vás vedlo k rozhodnutí 
ucházet se o pozici starostky?
Rozhodnutí stát se starostkou se ne-
děje. Rozhodnete se proto, že chcete 
dělat něco pro obec, v níž žijete. důležité 
bylo, že se podařilo přesvědčit hodně 
občanů, abychom se jako strana dostali 
do zastupitelstva. To, že kolegové v za-
stupitelstvu uvážili, že bych mohla být 
dobrou starostkou, je zase další věc. 

jaký je váš vztah k Praze 1?
narodila jsem se na Malé Straně, kde s ně-
jakými přestávkami, kdy jsem byla v zahra-
ničí, žiji třiapadesát let. Vyrostla jsem na 
zdejších dlažebních kostkách, v Čertovce 
jsme chytali ryby, v dnešním parku Cihelná 
hráli kuličky, takže nelze nemít k Praze 1 
vztah. Zmínila jste, že jsem z rodiny Štern-
berků. Když jdete po Praze 1, vidíte na pa-
láci, v němž je nyní Sněmovna, šternberský 
znak, nahoře na Hradčanech je Šternber-
ský palác, kde sídlí národní galerie, ná-
rodní muzeum v roce 1818 spoluzakládal 
Kašpar Šternberk. I v těchto souvislostech 
mám k naší městské části úzký vztah.

Pojďme do současnosti. Velkým problémem 
centra je tranzitní doprava a parkování. 
Může dojít v dohledné době ke změnám?
Tranzitní dopravu by mohlo podle části 
odborníků omezit zavedení mýta, je to 
ovšem dvousečná zbraň. Mýto by zřejmě 
uvítali rezidenti, limitovalo by však například 
obchod a občanskou vybavenost. Vyžadovalo 
by velmi složitý systém a náročnou kontrolu. 
Mezitím se ale v průběhu času podíl tranzitu 
napříč městskou částí výrazně snížil. Podle 
mě by bylo logičtější zjednodušit promyšle-
nou osvětou objezd centra hlavního města 
a tím zbývající tranzitní dopravu vymístit. 
Smysluplnější než zavést za vjezd poplatek 
je zbavit lidi důvodu sem vjíždět. Totiž, co 
se parkovacích míst týče, centrální městská 
část není nafukovací. Přes internet si můžete 
třeba z Hamburku koupit hodinu  parkování 
v centru, a nikdo vám to neomezuje. Kapitola 
sama o sobě jsou překupníci různých karet. 
Rozprodá se tady neuvěřitelné množství le-
gálních oprávnění k parkování. To si myslím, 
že je špatně. Zjednodušeně řečeno, potřebu-
jeme docílit toho, že kdo nebude moci tady 
zaparkovat, nepojede do centra autem.

Má to řešení?
Vrátit se k modrým zónám, které se 
v centru Prahy objevily koncem de-

vadesátých let. Postupně ale  nastal 
klasický proces „rozvolňování“. Chtěli 
bychom, aby tu mohli zaparkovat 
rezidenti, v omezené míře firmy, 
které tu mají provozovnu. Pak musí 
být určité přesně vymezené výjimky, 
třeba pro opraváře nebo pro návště-
vy přijíždějící k rezidentům. Když 
překonáme nynější nepřehlednost, 
ušetříme velké množství parkova-
cích míst. Až do té míry, že bychom 
za některá chtěli vysazovat stromy.

zdejším obyvatelům vadí hluk a pouliční 
kriminalita, které s sebou nese alkoturis-
mus. Dají se tyto jevy eliminovat?
Máme představu, že by městská policie, 
která v naší městské části působí, měla 
disponovat jednotkou mužů, kteří by byli 
něco jako antirowdies tým. Měli by být 
patřičně vyškolení, vybavení, schopní 
hovořit světovými jazyky, umět vyjednávat 
a mediovat případné konflikty, nevstu-
povat do nich jen silou. Myslím, že by to 
velmi pomohlo. Alkoturistům je třeba dát 
na vědomí, že takto se u nás chovat ne-
mohou. další cestou, jak omezit projevy 
alkoturismu, je spolupráce s restauracemi 
a bary – domluvit se s nimi, aby dodržo-
valy zavírací dobu. A pokud tak neučiní 
a nebudou v okolí svých restaurací prosa-
zovat klid, je potřeba zakročit důraznými 
způsoby, například kontrolami různého 
typu. noční restaurační byznys nesmí být 
provozován na úkor lidí, kteří tady žijí.

stát se nyní snaží šetřit. Má také 
 městská část nějaká úsporná opatření?
Značnou část svého rozpočtu kryje 
z vlastní ekonomické činnosti. Můžeme 
proto trochu předjímat, co budeme potře-
bovat v následujících letech, jaké bude-
me mít příjmy. Současně máme trošku 
našetřeno, takže v dobách hubenějších 
můžeme sáhnout do rezerv. Šetříme, 
kde je to možné. Zejména ve spotřebě 
energií, ve všech našich příspěvkových 
organizacích. Za všechny budu jmenovat 
nemocnici na Františku, kde se zvýšení 
cen řádově o desítky procent projevilo 
jako velký zásah do rozpočtu. nevyhazu-
jeme peníze zbytečně, na druhou stranu 
jsme v rozpočtu museli navýšit kapitolu 
týkající se sociálních věcí. nedobrá 
finanční situace dopadá nejvíce na soci-
álně slabé a těm je potřeba pomoci. Letos 
jsme zrušili i reprezentační ples. Ohrožen 
je i ples seniorů, ale hledáme cesty, jak 
ho finančně zajistit, aniž by peníze šly 
z rozpočtu městské části. Troufám si 
říct, že je to na dobré cestě. Chápu, že 
pro seniory je to výjimečná společen-
ská událost, na kterou se těší celý rok.  

Pokud máte nějaký volný čas, 
čím ho nejraději naplňujete?
Mám tři pubertální děti. Pokud mám 
volný čas, chci ho věnovat především 
jim. A když mám takový ten krátký volný 
čas doma a nemusím zrovna vařit nebo 
žehlit, snažím se trošku číst, byť to 
penzum písmenek, které člověk načte za 
celý den, je celkem dostatečné. Prostě 
takové obvyklé věci. Strašně ráda jdu 
jen tak ven a courám se městem.

Máte v Praze 1 nějaké oblíbené místo, 
kam se chodíte nabít energií?
Když chci přijít na jiné myšlenky nebo 
si trochu vyčistit hlavu, chodívám na 
Hrnčířský plácek, což je místo, kterému 
se dneska říká Kampa. Moc ráda se 
procházím v uličkách okolo Tří pštrosů, 
Velkopřevorského mlýna, přes Velkopře-
vorské náměstí. Spočinout na chvíli ve 
Velkopřevorské zahradě je krásné. 

blíží se Velikonoce. už máte představu, 
jak je budete trávit? a vůbec, jaký 
k nim máte vztah? 
Velikonoce jsou největší svátky celého 
roku, minimálně pro nás katolíky. budeme 
je prožívat v kontextu bohoslužeb, které 
k Velikonocům patří. doufám, že se nám 
podaří aspoň dva dny strávit s celou rodi-
nou, ať už na chalupě, nebo v Praze. Spo-
lečná večeře na bílou sobotu bude určitě. 
Myslím si, že je hodně důležité uvědomit 
si, že existuje období nějakého ztišení, 

Terezie Radoměřská:

Lepší parkování, 
klidnější noci 
a více zeleně

třeba před Velikonoci postní období, a pak 
následuje čas radosti, oslavy. Církevní 
kalendář nabízí tyto kontrasty během 
celého roku a byla by škoda to nevyužít. 

Domníváte se, že žena vnáší do starosto- 
vání jiné vhledy, atmosféru?
Myslím si, že starostka přináší do politiky 
méně agrese. Mám velké štěstí, že okolo 
mě jsou na radnici samí muži gentlemani. 
nechci nikomu podsouvat nějaká gende-
rová klišé, ale podle mě jsou ženy více než 
muži nakloněné nějakému kompromisu. 
Možná také méně prosazují svoji předsta-
vu na úkor ostatních. Spíše hledají průnik, 
kompromis k tomu, aby se celá věc posu-
nula alespoň o kousek kupředu. nejsem si 
úplně jistá, jestli já jsem přesně projevem 
toho, co tu teď říkám. Ale ráda bych byla. 

až se za čtyři roky ohlédnete za svojí 
prací starostky, co byste za sebou 
chtěla vidět?
Přála bych si, aby lidé v naší městské 
části byli o něco spokojenější, radost-
nější, možná klidnější. Ráda bych viděla 
pár hotových projektů, třeba opravenou 
Kampu, park mého dětství. A pokud 
se nám podaří, že se u nás bude lépe 
parkovat, že tady budou klidnější noci 
a více zeleně, budu spokojená. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Jaroslav Tatek, 
archiv Terezie Radoměřské

Starostkou naší městské části je již několik měsíců Terezie 
Radoměřská. Do její gesce patří mimo jiné legislativa, 
zahraniční a vnější vztahy, krizové řízení a bezpečnost. 
Povídali jsme si s ní o nesnázích s dopravou a parkováním, 
o možných řešeních problémů spojených s alkoturismem, 
ale třeba také o tom, jak prožije Velikonoce.        S dlouholetým členem TOP 09 v Praze 1 Karlem Schwarzenbergem
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Není to tak dávno, kdy byla 
Provaznická ulice symbolem 
špíny a zanedbanosti. 
Její „kolorit“ tvořily 
mimo jiné popelnice, 
které nezodpovědní 
nájemci tamních objektů 
nechávali venku. Často 
to vypadalo, jako kdyby si 
místní podnikatelé pletli 
ulici s veřejnou skládkou. 
Ze zákoutí popelnic se 
postupně stávalo veřejné 
WC.

Ponurá atmosféra ulice s všu-
dypřítomným graffiti se stávala 
zázemím pro lidi bez domova 
a omladinu žebrající v ulici na 
Můstku. Situace už byla neú-
nosná a vyžadovala řešení. 

nejprve bylo nutné objasnit 
příčinu výskytu osob bez trvalého 
přístřeší. „Ukázalo se, že je lákal 
výdech teplého vzduchu ze zad-
ního traktu budovy ministerstva 
pro místní rozvoj,“ vysvětlil Jakub 
Vaculín, vedoucí Odboru životní-
ho prostředí a čistoty MČ Praha 1 
a dodal: „Je třeba zmínit, že lidi bez 
domova jsme se nejprve snažili mo-
tivovat nabídkou sociální pomoci.“ 
Zaměstnanci ministerstva problém 
rychle pochopili. Věděli, že se jedná 
o systémový a koordinovaný postup, 
jehož smyslem je zásadní změna 

Provaznická ulice prokoukne. 

Stejně jako ulice 
V Kotcích 

k čemu slouží Euroklíč?

euroklíč je univerzální klíč, 
s jehož pomocí se osoba se 
zdravotním postižením či 
rodič/pěstoun pečující o dítě 
do tří let dostane na vybraná 
bezbariérová WC a plošiny ve 
veřejných budovách, v metru, 

na nádražích i na čerpacích stanicích ve většině států evropy.
Je určen především držitelům karet TP, ZTP, ZTP/P, osobám 

s onkologickou diagnózou, Crohnovou chorobou, roztroušenou 
sklerózou, močovými dysfunkcemi, s poruchou autistického 
spektra, stomikům a diabetikům.

komu pomůže seniorská obálka?

Seniorská obálka je jed-
noduchý formulář určený 
především seniorům, osobám 
se zdravotním postižením, 
rodičům-samoživitelům 
a cizincům. Obálka může 
výrazně pomoci v přípa-
dě ohrožení na zdraví či 
na životě. Karta, ve které 
jsou důležité údaje o zdra-

votním stavu uživatele, včetně kontaktu na blízkou oso-
bu a ošetřujícího lékaře, se umísťuje na viditelné místo na 
lednici nebo na vnitřní stranu vchodových dveří. Záchran-
ná služba, hasiči a policie jsou o kartě informováni.

Výdejními místy v MČ Praha 1 jsou Oddělení sociální péče a slu-
žeb ve třetím patře budovy radnice ve Vodičkově ulici a kancelář 
radní Ivany Antalové v pátém patře, v kanceláři číslo 515, po 
předchozí domluvě na telefonu 221 097 566. 

budeMe RádI, POKud Se nA náS budeTe ObRACeT 
Se SVÝMI náPAdY A PŘIPOMÍnKAMI. 

Text: (red)  Foto: Jaroslav Tatek

Přijďte si na radnici 
pro euroklíč 
a Seniorskou obálku

kontakty:
  ivana antalová, radní pro sociální věci a bezbariérovost 

ivana.antalova@praha1.cz, tel.: 221 097 292
  aneta Ečeková Maršálová, asistentka 

aneta.ecekova.marsalova@praha1.cz, tel.: 221 097 566

Odstraňování bariér v prostoru i v komunikaci je nezbytné nejen pro osoby se 
zdravotním postižením, ale také pro rodiče s kočárky, seniory, lidi po úrazech 
nebo s úzkostnými poruchami. I proto Rada městské části Praha 1 nově 
ustanovila Komisi pro bezbariérovou Prahu 1, na které budete vítaní.

kvality čistoty v této lokalitě. Rychle 
a na vlastní náklady provedli staveb-
ně technické práce, které odklonily 
teplý vzduch mimo dosah osob 
v ulici. Zároveň podnikli kroky, stejně 
jako nájemci sousední budovy, aby 
bylo ukončeno zanechávání odpa-
dových nádob v ulici ve formě 24/7. 
Postupně byla zahájena jednání 
s vlastníky budov o investici do 
stavu a vzhledu fasád jejich objektů, 
aby odpovídaly Pražské památkové 
rezervaci. 

díky Technické správě komu-
nikací hlavního města Prahy dojde 
k navýšení četnosti letních úklidů. 
Městská část Praha 1, která záleži-
tost společně se zástupci Sdružení 
nového Města pražského (SnMP) 
koordinuje, přispěje zařazením 
lokality do pravidelného mokrého 
tlakového čištění a instalací sestavy 
s odpadkovým košem a zásobníkem 
na sáčky na psí exkrementy. 

Práce na zlepšení čistoty 
v Provaznické ulici začaly v lednu. 
V březnu se tým nově vzniklého 
Odboru životního prostředí a čistoty 
vydal na kontrolu podnikatelských 
subjektů, která se týkala odpadové-
ho hospodářství. Podnětem k ní byly 
audiovizuální podklady dokazující 
jejich opakované protiprávní chování 
v průběhu letošního ledna a února.

„Když se někdo zeptá, co pozi-
tivního ze spolupráce městské části 
Praha 1 a SNMP může vzejít, tak 
Provaznická ulice je zcela jasnou 
odpovědí a já za ni děkuji. Zlepšení 
čistoty a stavu veřejných prostran-
ství je jednou z našich priorit a ulice-
mi V Kotcích nebo Provaznická naše 
úsilí nekončí, ale naopak začíná,“ 
uvedla místostarostka Kateřina 
Klasnová. 

Text: (red)
Foto: Archiv MČ Praha 1
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Postní doba: 

Pokusme se přestat 
myslet pouze světským 
způsobem

je to již několik měsíců, co jste se 
z Olomouce přestěhoval do Prahy. 
už jste se zabydlel? a máte nějaké 
oblíbené místo, kam chodíte? 
Ještě nemohu říct, že znám Prahu, ba 
ani ne jména všech zaměstnanců, ale 
doma se tu už cítím. Arcibiskupství je 
sice dost daleko od lidí, ale má v blíz-
kosti nádherné parky. Když to dovolí 
čas, jdu si především vyvětrat hlavu. 
A nejbližší možnosti jsou na Petříně či 
v zahradách Hradu, kudy se dá dojít na 
Letenskou pláň a dále do Holešovic. 

začala postní doba. hodně lidí ji má 
spojenou pouze s tím, že by se nemělo 
jíst maso, a nevnímá duchovní přesah 
a smysl tohoto období. Mohl byste ho 
vysvětlit? 
Pán Ježíš sám dříve, než začal veřejně 
působit, trávil čtyřicet dní na poušti. Pro 
nás může poušť znamenat na nějaký 
čas omezení elektronické komunikace 
a objevení vnitřního ticha či větší na-
slouchání nejbližším. Kristus začal své 
veřejné vystoupení výzvou: Obraťte se. 
boží království je blízko. někteří překládají 
to „obraťte se“ krásným „začněte mys-
let jinak“. Myslím, že dnes to znamená: 
přestaňte myslet jen světským způsobem 
a přijměte myšlení boží. neprosazujte své 
vidění, ale přijměte to boží. není to snad-
ný úkol, ale bylo by úžasné, kdybychom to 
dokázali. Postní doba je vhodnou příle-
žitostí to trochu cvičit. Půst od masa či 
jiných dobrot, cigaret či alkoholu a dalších 
návykových věcí, je užitečný především 
pro cvičení vlastní vůle. Tu potřebujeme 
k tomu, abychom mohli jít v duchovním 

životě dál. Může se to projevit třeba větší 
ohleduplností vůči přírodě, která vyžaduje 
naše omezování se a trochu skromnosti.

jaký význam mají Velikonoce 
v moderní společnosti? 
Velikonoce jsou náboženské svátky. 
Židovské náboženství oslavuje vysvobo-
zení z egypta v době Mojžíšově. byla to 
mimořádná zkušenost národa s bohem 
jako osvoboditelem. Z této zkušenosti 
pak žije vyvolený národ v celých dalších 
dějinách. Křesťanské dějiny oslavují 
vykupitelskou smrt a vzkříšení Ježí-
še Krista. Věří, že v Ježíši se bůh stal 
člověkem a jako nevinný na sebe vzal 
hříchy celého lidstva. Skrze něho může 
dostat odpuštění hříchů a vnitřní svobodu 
i pokoj každý, kdo v něj uvěří, přijme ho 
jako svého Spasitele a v jeho jménu se dá 
pokřtít. I dnes přijímá křest nejen mnoho 
dětí, ale o Velikonocích i stovky dospě-
lých. Ostatní křesťané o těchto svátcích 
obnovují své rozhodnutí pro boha i touhu 
žít jako svobodní, vykoupení z pout zla. 
To je taky důvodem velikonoční radosti.

jaké aktivity se budou během 
Velikonoc konat v Praze? 
V mnoha kostelích se budou po více dní 
konat sváteční bohoslužby. Velkoryse 
i pro děti názorně bude pojatý program 
bohoslužeb v katedrále svatého Víta už 
na Květnou neděli: živý oslík, palmové 
ratolesti, krásná hudba… V takzvaný 
Zelený čtvrtek dopoledne se v katedrále 
sejdou kněží z diecéze, oslaví ustanovení 
kněžství a obnoví kněžské závazky. Při 
večerní bohoslužbě si ve farních koste-
lích připomeneme poslední večeři Ježíše 
s apoštoly a ustanovení svátosti eucha-
ristie. Vlastně každá mše svatá se prožívá 
jako připomínka a zpřítomnění Kristovy 
poslední večeře. Páteční obřady připo-
menou Kristovo utrpení a smrt na kříži. 
V sobotu se obřady nekonají, ale kostely 
jsou otevřené a lidé je navštěvují, aby v ti-
chu rozjímali u Kristova hrobu, který bývá 
v kostelích znázorněn. V noci pak proží-
váme bdění s četbou z bible, udělujeme 
křest a končíme slavnostní velikonoční 
mší, která se pak slaví i v neděli a v pon-
dělí. Program jednotlivých kostelů lze 
najít na internetu. Poněkud jinak pojmou 
Velikonoce naši karmelitáni na Hradčan-
ském náměstí v klášterním centru Fortna. 
Jednotlivce, páry i rodiny zvou ke společ-
nému prožití a slavení Velikonoc. nabízejí 
pobyt od Večeře ve čtvrtek do Vzkříšení 
v neděli, s účastí na liturgii u Pražského 
Jezulátka a s dalšími programy. Kromě 
bohoslužeb se k Velikonocům váže i tra-
dice pašijových her. Spolek Zbraslavské 

pašije zahraje v režii Oldřicha Vlčka a za 
účasti čtyřicítky herců, včetně známých 
profesionálů, pašijové hry 16. dubna 
od 14:30 před kostelem svatého Jakuba 
Staršího na Zbraslavi a 29. dubna od 
15:00 před Loretou na Hradčanech.

současná doba přináší mnoha lidem 
starosti související se zvyšováním cen 
a také obavy z mezinárodní situace. Měl 
byste pro naše čtenáře v této souvislosti 
nějaký pozitivní vzkaz? 
Situace nás nutí k omezování, které není 
pro nikoho příjemné. Chceme-li to vidět 
pozitivně, máme příležitost naučit se 
skromnosti, ale i růst v lásce, která do-
vede vidět potřebné kolem nás a umí se 
rozdělit či pomoci. Jestli přicházíme o ně-
které zážitky, které si v nové situaci ne-
můžeme dovolit, stále máme příležitost 
soustředit se na duchovní hodnoty a na 
bohatství, které nezávisí na penězích. 

Vaším nejbližším významným sousedem 
na hradčanech je nově zvolený 
prezident Petr Pavel. Máte představu, 
jaká bude spolupráce mezi hradem 
a arcibiskupstvím pražským? 
Pan prezident je nejen významným 
sousedem, ale katedrála pražského 
arcibiskupa je majetkem státu, který 
spravuje prezidentská kancelář. Interiér 
patří církvi. Církev tam slaví bohoslužby 
a prezidentská kancelář provází turis-
ty. umíte si jistě představit, že takové 
spolunažívání vyžaduje každodenní 
těsnou spolupráci mnoha pracovníků 
z obou stran. Já však vidím i jiné roviny 
spolupráce pro dobro celé společnos-
ti, zvláště při překonání „blbé nálady“, 
vytváření důvěry a pokojné atmosféry 
i radostné spolupráce mezi lidmi. Těším 
se, že i v této oblasti něco dokážeme. 

jak se podílí arcibiskupství pražské 
na charitativní pomoci ukrajině? 
Arcibiskupství organizuje pomoc mig-
rantům a uprchlíkům u nás i na ukrajině 
především prostřednictvím Arcidiecézní 
charity, jejímž je zřizovatelem. Z charit-
ních webových stránek vyčteme, že válka 
na ukrajině pro nás znamenala přijetí 
osmdesáti nových pracovníků napříč pro-
fesemi – psychologů, sociálních pracovní-
ků, pedagogů, tlumočníků, koordinátorů, 
administrativních pracovníků, ale i lékařů 
či kněží. nezastupitelnou roli měly stovky 
dobrovolníků a tisíce ochotných dárců. 
Pomoc pro naše občany, kteří se ocitají 
v nouzi, jsme přitom nesnížili. Pro celkový 
obrázek vás trochu zavalím čísly. Poskytli 
jsme jednorázovou nebo dlouhodobou 
pomoc 20 000 uprchlíků. Potravinovou 
pomoc jsme poskytli 18 100 uprchlíků. 
Zajistili jsme ubytování pro 3 500 uprch-
líků. Poskytli jsme odborné sociální či 
právní poradenství 10 500 uprchlíků. 
Psychologickou podporu jsme poskytli  
15 900 lidem. duchovní podporu  
12 800. Při hledání zaměstnání jsme 
pomohli 2 450 uprchlíkům. do adap-
tačních a integračních aktivit jsme 
jich zapojili 4 950. druhá část po-
moci směřuje přímo na ukrajinu.

Měl byste pro naše čtenáře 
nějaké poselství? 
Žijeme v nádherném městě, které přita-
huje spousty turistů z celého světa. Mnozí 
nám je dokonce závidí. nedopusťme, aby 
v našich očích zevšednělo. ba přidávej-
me mu na kráse tím, že v něm budeme 
žít jako lidé radostní a šťastní z toho, 
že mohou druhé dělat šťastnými. 

Text: Michaela Šulcová
Foto: Archiv Arcibiskupství pražského

S Janem Graubnerem, nejvyšším představitelem katolické církve v Česku, 
arcibiskupem pražským, jsme si povídali o významu Velikonoc, postní době i o tom,  
jak je možné pozitivně vnímat tak složitou dobu, v jaké se dnes nacházíme.

Arcibiskup Jan Graubner na letním dětském táboře
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„Věnujeme se velmi obsáhlé oblasti, do níž spadají i prověřo-
vání podezřelých úmrtí a sebevražd, případy vydírání, ublížení 
na zdraví, nebezpečného vyhrožování i pronásledování a také 
výtržnictví,“ uvedl nadporučík Pavel Polák, vedoucí prvního 
oddělení. A právě s ohledem na tak široký rozsah činnosti 
v něm pracuje jedenáct vyšetřovatelů a šestnáct operativců. 

První oddělení 
vyšetřuje násilnou 
trestnou činnost 
a pochvaluje si kamerový 
systém

Velkou pozornost a péči věnují prověřování sebevražd 
a podezřelých úmrtí. Příkladem může být dva roky starý případ 
jimi objasněné majetkově motivované vraždy. Jejím pachatelem 
byl čtyřiadvacetiletý muž. Ten v Praze – Hostivaři škrtil svého 
známého tkaničkou a poté ho v bezvědomí hodil do kanaliza-
ce. Tělo zemřelého, původně neznámého muže, bylo nalezeno 
až v čističce odpadních vod v Praze 6. Soud vyměřil pachateli 
sedmnáctiletý trest.

„Zvlášť citlivě vnímáme páchání násilné trestné činnosti vůči 
dětem a seniorům, kteří jsou nejzranitelnější,“ upozornil Pavel 
Polák a doložil to příkladem z loňského roku. „Pachatel si v prosto-
rách pobočky banky vytipoval téměř devadesátiletou paní, kterou 
oslovil s tím, že jí pomůže vyzvednout pořadový lístek. Poškozená 
se domnívala, že se jedná o zaměstnance banky, a nabídku přija-
la,“ popsal Pavel Polák. „Pachatel ale odposlechl její komunikaci 
s pracovnicí na přepážce, z níž zjistil, že si paní bude vybírat větší 
obnos peněz, k němuž mělo dojít následující den,“ dodal. Počkal 
si na ni před pobočkou a sledoval ji až do místa jejího bydliště 
v domě s pečovatelskou službou. Tam ji, pod výmyslem, že je 
pracovníkem banky, požádal o vydání peněz s odůvodněním, že 
se jedná o mylně vydané bankovky, které byly staženy z oběhu. 
Když se poškozená snažila od sebe pachatele odstrčit s varo-
váním, že zavolá policii, neboť si byla vědoma, že žádné peníze 
nevyzvedla, pachatel jí vytrhl tašku na kolečkách a srazil ji k zemi. 
„Pachatele jsme dopadli po necelých osmnácti hodinách a stejně 
jako i v řadě dalších případů tomu napomohl městský kamerový 
systém, který je v Praze 1 hustě a smysluplně nainstalovaný,“ řekl 
Pavel Polák. „Nejen s odkazem na tento případ doporučujeme 
zejména lidem v seniorském věku, aby při návštěvách poboček 
pošty či bank dbali zvýšené obezřetnosti a při výběru větší hoto-
vosti raději využívali doprovodu rodinných příslušníků,“ zdůraznil.

Jen pro zajímavost: loni se kriminalisté prvního oddělení 
zabývali 66 případy loupeží s objasněností 78,7 procent. „Často 
se ale setkáváme i se lživými podáními, a to převážně od cizinců. 
Snaží se oznámit loupežná přepadení, aby si tím zajistili pojist-
né plnění, obvykle za údajně odcizené mobilní telefony. I v tomto 
případě nám nepravdivost jejich tvrzení pomáhá objasnit měst-
ský kamerový systém,“ dodal Pavel Polák. 

Text: Milan Hulínský
Ilustrační foto: pixabay.com

Odhalování, objasňování a vyšetřování 
trestné činnosti násilného charakteru je 
náplní práce 1. oddělení Služby kriminální 
policie a vyšetřování Obvodního ředitelství 
Policie ČR Praha 1. Funguje od ledna 2004 
a do jeho sféry působnosti spadají kromě 
Prahy 1 i Praha 6 a 7. Jen za loňský rok 
prověřovali policisté z tohoto oddělení 
452 násilných činů a 57,5 procenta se jim 
podařilo objasnit. Ve srovnání s ostatními 
Obvodními ředitelstvími v Praze to byla 
nejvyšší objasněnost.

bEzPEčNOsT  PRAHA 1

Obchod Biomarket Vacek prodává 
své zboží v Mostecké ulici na Malé Straně 
už od roku 1991. Vzhledem k tomu, 
že provozoven tohoto typu je v centru 
poskrovnu, byla by škoda se o něm 
nezmínit. Nabízí kvalitní české potraviny 
od prověřených dodavatelů 
i drobný prodej domácích potřeb. 

I na jedné z turistických tepen Prahy můžete objevit místo, které 
vás vrátí do časů, kdy živnosti cílily primárně na místní občany. 
Přesně takový je biomarket Vacek. Za příznivé ceny tady na-
koupíte potraviny od malých výrobců. není problém zde sehnat 
bio mléko, křupavé pečivo nebo čerstvou zeleninu. Výjimkou 
není ani pestrý výběr nápojů nebo běžných domácích potřeb.

Každý živnostník, který se vydá cestou podpory života 
místních obyvatel, je pro Prahu 1 velice důležitý. Vidět takovou 
provozovnu v Mostecké ulici nám tak dělá opravdu radost. A to, 
že biomarket Vacek cílí především na Malostraňáky, není jen frá-

Bez klíčů se nikdo z nás neobejde a situace, 
kdy jsme potřebovali vyrobit nový nebo 
kopii stávajícího, jsme všichni někdy zažili. 
Pomoc nabízí pan Kmošek z pasáže Fénix, 
který se již více než dvacet let stará o to, 
abychom vždy odemkli ty správné dveře 
a dostali se domů nebo do kanceláře. 
Každý všední den je připraven poradit 
s nejrůznějšími druhy klíčů a zámků.

Firma pana Kmoška nabízí své služby už od roku 1992. „Teh-
dy jsem byl jedním z řady klíčníků v Praze 1 a moji klientelu 
tvořili zákazníci především z okolí Václavského náměstí,“ 
vzpomíná pan Kmošek. S tím, jak se centrum mění a míst-
ních obyvatel ubylo, přijíždějí za ním lidé z celé Prahy i širšího 
okolí. Sortiment služeb se totiž postupně stále rozrůstá.

Pan Kmošek dokáže vyrobit klíč prakticky od všeho. Kromě 
klíčů od bytu zvládne i specifičtější tvary, jaké mohou mít skříňky 
nebo jiný nábytek. Připraven je na klíče od aut nebo motocyklů. 
Pomoci může také se značkovými klíči a zámky, které nezvládne 

Biomarket Vacek: Věrnostní 
karta pro stálé zákazníky

ze. Svým věrným zákazníkům totiž nabízí věrnostní karty, s nimiž 
získají slevu 10 procent na svůj nákup. Proč tedy vážit cestu do 
supermarketů, když kvalitní obchod máte za rohem?

bio Market v Mostecké 55 má otevřeno od pondělí do pátku 
od 7:00 do 22:00, o víkendu od 9:00 do 22:00 hodin. 

Text: Jan Petříš Foto: Jaroslav Tatek

Výroba klíčů v pasáži Fénix

každý. Poradí si například se značkami FAb, AbLOY, GuARd 
nebo deFend. V poslední době se stále více využívají čipy k do-
movním dveřím, což ocení například SVJ. Asi vás nepřekvapí, 
že i to pan Kmošek umí. A aby toho nebylo málo, můžete se zde 
zastavit i pro nabroušení nožů nebo nůžek.

navštivte provozovnu pana Kmoška v pasáži Fénix na Vác-
lavském náměstí 56. Otevřeno má v pracovní dny, pro domluvu 
použijte pevný telefon 224 032 550 nebo mobil 604 686 778. 

Text: Jan Petříš Foto: Jaroslav Tatek

duben 2023  Naši žiVNOsTNíci

Zkušený zámečník Jaroslav Kmošek

Adam Vacek, majitel obchodu
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Strategie vzniká v návaznosti na 
Strategii hlavního města Prahy a má 
tři části. První část analytická již byla 
dokončena. „Strategii tvoříme tím 
nejsložitějším možným způsobem, tj. 
participativní formou. V první fázi jsme 
sbírali informace týkající se městské 
části od jejích obyvatel, expertů, ne-
ziskových organizací i politiků. Aby se 
občané co nejvíce zapojili, Praha 1 
se rozdělila na deset částí – v kaž- 
dé z nich se konalo jedno setkání 
s občany a druhé pak online,“ uvedl 
Rachunek s tím, že se uskutečnilo 
dvaadvacet setkání s občany, z nichž 
dvě byla tzv. shrnující a mnoho dalších  
obnášelo jednání s politiky i experty. 
Zapojeny jsou neziskové organizace, 
Institut plánování a rozvoje hlavního 
města Prahy (IPR) a dokonce i žáci 
základních a středních škol. To vše 
pod „dohledem“ dvanáctičlenného 
Řídícího výboru, jehož členy jsou 
kromě politiků třeba sociolog Kristián 
Šrám, akademický pracovník, speci-

alista na tvorbu strategií Ivan Rynda, 
zástupce IPR z Kanceláře strategie 
Kristián Holan, Milan brlík z Kanceláře 
participace či Petr Peřinka z Kreativní 
Prahy a Václav Cílek. „Na jednáních 
s občany se zapisovaly připomínky 
a návrhy. Ty se zpracovaly a vznikl 
tak základ pro SWOT analýzu, kterou 
následně evaluovali politici, úřední-
ci i experti,“ upřesnil koordinátor. 

Po dokončení druhé, návrho-
vé části v červnu letošního roku se 
definují konkrétní opatření či návrhy. 
„Strategie skončí třetí, takzvanou im-
plementační částí, kde budou v akč-
ním plánu navrženy různé projekty 
k realizaci, tedy jakýsi soubor dopo-
ručení,“ vysvětlil Rachunek a dodal: 
„Formuluje se základní vize městské 
části, na ni pak budou navazovat vize 
podle jednotlivých gescí – doprava, 
turismus, bydlení, životní prostředí, 
infrastruktura, zdravotnictví, bezpeč-
nost, územní rozvoj, školství, kultura, 
sport atd. s výhledem do roku 2035.“

Strategie udržitelného 
rozvoje spěje do finále: 

V akčním plánu budou 
navrženy projekty 
zlepšující život na území 
městské části Praha 1

Praha není jedinou evropskou 
metropolí, která připravuje Strategii 
udržitelného rozvoje. Podobné kon-
cepční materiály už mají zpracované 
v berlíně, Vídni, Paříži, barceloně, 
Madridu či Kodani. V Paříži prefe-
rují město krátkých vzdáleností, 
v barceloně ulice bez aut, takzvané 
„superbloky“, ve Vídni kladou důraz 
na spokojený život občanů, v čemž 
jsou velmi úspěšní.  „V Berlíně sází 
na dostupné bydlení a na improviza-
ci: jejich cílem je reagovat pružně na 
nové nepředvídané situace, zejmé-
na chtějí být připraveni na klimatic-
kou změnu. V Kodani se zaměřují na 
udržitelný turismus, na klimatickou 
změnu a na participaci s občany,“ 
zrekapituloval Rachunek a doplnil, 
že zpracovatelé strategie Prahy 1 
se inspirují ve všech zmíněných 
městech. 

Text: Miloslav Frýdl

Aktuálně se Strategie udržitelného rozvoje Prahy 1 nachází ve druhé, 
návrhové části. „Dokument, který popisuje možný budoucí rozvoj městské 
části, tedy to, co by se mělo v centru metropole zlepšit a změnit tak,  
aby se tady lidem žilo líp, se zpracovává s výhledem do roku 2035,“  
potvrdil koordinátor z Oddělení strategického plánování a participace 
městské části Praha 1 Petr Rachunek.

Radnice první městské 
části svým občanům  
od nynějška nabízí  
služby odborného 
poradce, na kterého  
se mohou obracet 
s problémy spojenými 
s krátkodobým 
ubytováním turistů 
v bytech. Je jím  
předseda známého  
spolku Snesitelné  
bydlení v centru Prahy  
Petr Městecký. 

Odborný poradce působí v úseku 
starostky Terezie Radoměřské, do 
jejíž gesce problematika krátkodo-
bého ubytování v bytech spadá. „Po 
letech přešlapování či snění o novém 
zákonu, který problematiku nejdříve 
zlegalizuje (a tím problém v domech 
nadobro ,zaparkuje´ tak, že se ho již 
nikdy nezbavíme) a následně zreguluje 
(jen těžko vymahatelným způsobem), 
přicházíme konečně s řešením podstaty 
problému, nikoli jeho následků. Řešení 
je jednodušší, než by se mohlo na první 
pohled zdát. Vychází z respektu k pra-
vidlům, z platné legislativy i několika 
rozhodnutí a judikátů z poslední doby,“ 
okomentoval nástup nového odborného 
poradce Petra Městeckého předseda 
Výboru Prahy 1 pro participaci, par-
ticipativní rozpočet, veřejný prostor 
a pro dotační programy Martin Motl.

Petr Městecký totiž dlouhodobě 
prosazuje řešení krátkodobého uby-
tování v bytech cestou důsledného 
využívání stávajících zákonů a před-

pisů. „Podle současných zákonů 
nelze zneužívat místo pro bydlení pro 
hotelové služby a je potřeba, aby to 
úřady začaly řešit. Je nutné ,pouze´ 
vymáhat současné zákony, nikoli 
vymýšlet nové,“ uvedl Petr Městecký, 
který se staví i proti připravované 
novele zákona o cestovním ruchu. Tu 
připravuje Ministerstvo pro místní roz-
voj a podle něj by znamenala „legali-
zaci dnes nelegálního zneužívání bytů 
pro Airbnb“.

S tím ministerstvo nesouhlasí. 
„Novela zákona o cestovním ruchu 
se nedotkne právní úpravy obsaže-
né v předpisech v oblasti stavebního 
práva. Je nutné zdůraznit, že cílem 
novely zákona o cestovním ruchu není 
dodatečně legalizovat poskytování uby-
tovacích služeb ve stavbách určených 
k bydlení. Konstatujeme, že poskytová-

Turisté v bytech:
Obyvatelé Prahy 1 
mohou využít 
odborného poradce

ním ubytovacích služeb v bytech může 
dojít k užívání bytu v rozporu s účelem 
užívání, vždy ale závisí na každém kon-
krétním případě a rozsahu poskytování 
ubytování,“ sdělil magazínu JednA 
Petr Waleczko z kabinetu ministra Ivana 
bartoše.

novela tak zjevně nemá sloužit 
k tomu, co někteří odborníci očekávají 
– ke komplexnímu řešení ubytová-
vání turistů v bytech. A parlamentní 
projednání dalších návrhů zákona, 
jako například toho od senátora 
Hilšera, je v nedohlednu. navrch tedy 
zatím získává postup prosazovaný 
zejména Petrem Městeckým. „Jedná 
se o názorový proud, podle kterého 
už v současné době není legální 
poskytovat ubytovací služby v bytech. 
Stavební úřad prohlásí, že váš byt 
slouží k podnikání, k poskytování 
ubytovacích služeb, ale není k tomu 
kolaudován. Takže si to zkolaudujte, 
nebo dostanete pokutu. Zatím asi ve 
dvou případech byla u stavebního 
úřadu pro Prahu 1 a magistrátního 
stavebního úřadu přijata usnesení, 
kterými byla uložena pokuta,“ popsal 
v rozhovoru pro náš list právník 
a člen Výboru proti vylidňování centra 
Prahy 1 Jan eisenreich. Proti tomu 
se ale podle něj lze odvolat k soudu, 
který se dnes řídí judikátem někdy 
z roku 2007, který říká, že poskytovat 
ubytovací služby v bytě je v podstatě 
totožné s bydlením. Odráží tak v sobě 
fakt, že krátkodobé ubytování v by-
tech tehdy bylo v zásadě okrajovým 
problémem. Aplikace současné legis-
lativy je tedy podle Jana eisenreicha 
cesta dlouhá a trnitá. 

kontakt na odborného poradce: 
petr.mestecky@praha1.cz. 

Text: Petr bidlo
Foto: Jaroslav Tatek
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My, co tady žijeme

Jednání zastupitelstva až na výjim-
ky začíná v útulném přízemním sále 
paláce Žofín v deset hodin dopoledne. 
někdy se stane, že jednání zastupitelů 
skončí těsně před druhou hodinou. 
Tak to bylo i s tím posledním, které 
se konalo začátkem března, ale s tím 
rozdílem, že jednání skutečně skončilo 
před druhou hodinou, ale ne odpoledne, 
nýbrž dvě hodiny po půlnoci. důvodů 
bylo několik. Za prvé současné vedení 
radnice neodhadlo, že projednání roz-
počtu, který se na popisovaném jednání 
skutečně projednával a následně také 
schvaloval, je tradičně časově náročné. 
Když k tomu byly diletantsky zařazeny 
body tradičně obsáhle diskutované, 
jako je například novela jednacího 
řádu, je v takovém případě noční sezení 
zastupitelů dobře  předpověditelné. 
existuje ale další důvod, proč jednání 
zastupitelstev v Praze 1 trvá tak dlouho. 
Můžeme ho hledat v nenápadné kon-
strukci nacházející se uprostřed sálu. 
Jedná se vlastně o stojan, na kterém 
je něco jako černá krabička, ze které 
kouká nenápadná čočka. Znalí čtenáři 
už vědí, že jde o kameru, která umož-
ňuje přímý přenos z jednání. Člověk by 
nevěřil, jakou toto nenápadné zařízení 
má moc, navíc, když se kamera důležitě 
obrátí vždy na řečníka. Výsledkem je, 
že mnohý zastupitel či zastupitelka se 
přihlásí do diskuze, někdy až nesmysl-
ně. Že nemá k projednávanému bodu 
co říci, není v tu chvíli důležité. dokonce 
se začátkem svého příspěvku něko-
lik vteřin počká, to aby se uprostřed 
sálu instalovaná kamera stačila otočit 
směrem k řečníkovi. no a pak začne 
mluvit. A mluví a mluví. Že je půlnoc, to 
řečníka nezajímá, žije totiž v bludu, že 
jej v jednu hodinu v noci sledují zástupy 
voličů z Prahy 1 a všichni oceňují, jak 
to dobře říká. Že vyjádřit svůj názor 
stručně a výstižně je umění, co se cení, 
takovým zastupitelům ještě nikdo ne-
řekl a taky asi neřekne. Protože je nikdo 
neposlouchá.

MCTŽ

Naše Praha 1

Parkování a nic nežli parkování

Každodenní boj o místo, kde vyložit nákup, 
naložit babičku, kde vůbec na noc zapar-
kovat, je strašlivý. Mám štěstí, že mohu na-
vázat na dobře zpracovaný materiál kolegy 
Richarda bureše, který tomuto tématu věno-
val značnou energii. Problémů je přehršle, 
a proto jen o těch největších, které jsem 
předložil už i novému radnímu pro dopravu 
HMP Mudr. Hřibovi:

1.  Ten, kdo dělá město městem, je rezident. 
Prázdné město pouze s miliony turistů ne-
chce nikdo. A základní právo na to obslou-
žit sebe a svoji rodinu má u nás na Praze 1 
každý, kdo zde bydlí. Proto základní motto 
je: MOdRá ZÓnA PATŘÍ ReZIdenTŮM! 
naše návrhy jsou, že na modré může stát 
jen rezident, jeho návštěvy a servis. na 
to by mělo být vyhrazeno 100 hodin pro 
každé vydané rezidentní parkování na rok. 

2.  Vyjmutí modré zóny Prahy 1 ze sys-
tému PARKuJ V KLIdu. není možné, 
aby v nerudově ulici třetinu parkování 
zabíraly hotely, třetinu neplatiči a zby-
tek krátkodobí parkující, elektroauta 
a půjčovny. To je prostě špatně!

3.  Omezení délky vozidla pro modrou zónu 
na 5,5 m. Když už potřebuji jezdit kamio-
nem pro dítě do školy, tak si musím hodně 
připlatit. Rozhodně je chyba v zákoně 
považovat připojený přívěsný vozík za 
autem jako soupravu, které stačí mít za-
placeno za vozidlo. Kolega tahá za autem 
větroň, tak si může v klidu zaparkovat na 
Malostranském náměstí na celou zimu. 

4.  Podstatné navýšení odtahů a botiček. Od-
tahy by měly fungovat hlavně u recidivy. 

5.  Jasné zjišťování příslušnosti k au-
tomobilu. není možné, aby někte-
ří rezidenti za úplatu umožňovali 
parking v modré zóně známým. 

6.  elektroauta mohou parkovat zdarma, 
nebo za úplatu, ale mimo modrou zónu. 

Jsem potěšen, že s uvedenými body souhla-
sí nejen naše radnice, ale i ostatní městské 
části a hlavní město Praha. Tak snad už 
brzo bude šance zaparkovat normálně. 

Ing. Vojtěch Ryvola, naše Praha 1

TOP 09

Oprava kolejí na Malé straně

Těsně před začátkem finální etapy oprav 
tramvajových kolejí na Malé Straně dora-
zily skvělé a potěšující zprávy ze strany 
dopravního podniku hlavního města 
Prahy. Ty určitě přivítali všichni obyvatelé 
Prahy 1 i všichni ti, kteří na Malou Stranu 
dojíždějí. došlo totiž ke zkrácení celkové-
ho termínu oprav. Ty měly dle původních 
plánů skončit v sobotu 1. 4., ale díky velké 
míře informovanosti a součinnosti všech 
zúčastněných stran nedocházelo k do-
pravním kolapsům. Zcela chápeme, že 
období uzavírek a oprav, které již skončilo, 
bylo pro vás nepříjemné a přidělávalo 
vám komplikace. Ale to už je za námi a my 
můžeme s radostí konstatovat, že koleje 
jsou hotové a na dlouhou dobu dopředu 
nás nebudou žádné opravy spojené s tě-
mito úseky obtěžovat. Věříme, že pokud 
bude nutná uzavírka spojená s opravou 
jiných úseků, zase společně spojíme síly 
a vydržíme to nepříjemné období spojené 
s výlukami v dopravě a veškerými dočas-
nými nepříjemnostmi, které to provází. 
Ještě jednou vám všem, kterých se to 
dotklo, moc děkujeme za trpělivost!

TOP 09

REziDENTi 1

Mazec a fofr zmíněný v této rubrice v úno-
rovém čísle nepolevil ani ve třetím měsíci 
tohoto roku, který přinesl další „výzvy”:

Znovuzprovoznění areálu na Františ-
ku, kde kvůli nekomunikaci předchozího 
správce a uživatele musela společnost PRe 
přerušit dodávku elektrické energie. 

Jeho následné předání spolu s areálem 
Masná novému správci, který vzešel na zá-
kladě otevřeného výběrového řízení, včetně 
nastavení komunikace, systému kontrol, 
plánu údržby atd. 

Pokračování ve spolupráci s Českou 
poštou s cílem zachování dvou poboček 
na Praze 1, prostřednictvím projektu Pošta 
partner. Velmi výživné.

Rozvíjení systémové spolupráce 
s organizacemi, majícími na území Prahy 
1 svůj mobiliář, jako například Technic-
ká správa komunikací, dopravní podnik 
Praha, Technologie hlavního města Prahy. 
Hlavními jmenovateli akceschopnost v pří-
padech znečištění či poškození. Stav musí 
odpovídat umístění v Pražské památkové 
rezervaci. 

Stíháme plnit také naše sliby, když se 
například veřejné toalety ve Vojanových 
sadech a na Slovanském ostrově otevřely již 
18. 3. a 19. 3. byla tak vyslyšena přání na-
šich sousedů i logické myšlení, když tamní 
WC funguje podle zájmu návštěvníků, nikoli 
podle plánu „na papíru”. 

A nakonec ještě jedna dobrá zpráva. Již 
brzy se do ulic Prahy 1 vrátí pouliční hodiny, 
které jste si tolik přáli. I to je výsledkem naší 
spolupráce s THMP.

Je toho ale mnohem víc a chcete-li 
vědět víc, sledujete náš Facebook. 

Vaši ReZIdenTI 1

klub PRaha 1 sObě a zelení

Hlavním bodem březnového zastupitel-
stva byl rozpočet Prahy 1 na rok 2023. 
Z výsledku jsme trochu rozpačití i zne-
pokojení. Zrušením populárního plesu 
seniorů koalice ušetří maximálně 1 milion, 
ale navýší si rozpočet na platy politiků 
z 10 milionů na 20 a další miliony dává 
na pokračování kontroverzních inves-
tičních projektů ve veřejném prostoru, 
jakými jsou výstavba skleněné kostky před 
branami Anežského kláštera, vydláždění 
parčíku v Pařížské, proměna Anenského 
trojúhelníku či předělání parku Holubička. 
na mimořádně nákladný projekt, stavbu 
nové hasičárny v zeleni na nábřeží vedle 
Ministerstva dopravy za 150 milionů, se 
v letošním rozpočtu našlo dokonce  
o 1,3 milionu korun více, než dle jejich 
vlastního harmonogramu vůbec lze  
utratit.

nezbývá tedy než věřit tvrzení někte-
rých koaličních stran, že některé projekty 
chtějí přepracovat, aby se zachovala 
zeleň. Pořád to ale bohužel neslyšíme 
od OdS. Troufají si menší koaliční strany 
hlasovat proti ní?

Odvaha bohužel koaličním zastu-
pitelům chyběla i v případě konverze 
obchodního domu Kotva. Chtěli jsme 
zavázat radnici k jednání s investorem 
a hlavním městem (město totiž vlast-
ní klíčový pozemek před Kotvou), aby 
zůstala zachována občanská vybavenost 
– například prodejny potravin a domá-
cích potřeb –, která se v tomto rozměru 
jinde v okolí nenachází. Zástupci koalice 
nicméně říkají, že jednat budou – a nám 
nezbývá než věřit, že budou vyjednávat 

tvrdě. Proč by město mělo přenechávat 
investorovi svůj pozemek, když investor 
na zájmy města a jeho občanů nedbá?

Klub PRAHA 1 SObĚ a Zelení

ODs

Naše nemocnice 
patří občanům Prahy 1

nemocnice na Františku, největší 
a nejvýznamnější organizace zřizova-
ná Prahou 1, se opět stala předmě-
tem velkých diskuzí. někteří opoziční 
zastupitelé na svém posledním jednání 
dokonce zpochybňovali dlouhodobé 
ukotvení nemocnice pod Prahou 1.

Fungování naší nemocnice řeší 
Komise pro zdravotnictví a nnF. Všichni 
členové, i ti nominovaní z opozice, při-
tom současné uspořádání podporují. 

Proč je tak důležité, aby nnF 
zůstala ve správě naší radnice? OdS 
nikdy nepodporovala „koncesní řízení“, 
které vyvolalo velké kontroverze v letech 
2017–18. Stejně tak ale tvrdě opono-
vala později i tomu, aby byla nemocnice 
přímo svěřena hlavnímu městu s mož-
ností předat užívání prostor i třetím 
subjektům. důvod je jednoduchý: máme 
závazek zachovat fungování nemocnice 
v takové podobě, jakou má dnes. nový 
vlastník nebo provozovatel by snadno 
mohl změnit její charakter či omezit 
potřebné služby. bez garancí zachování 
jejího stávajícího fungování je to příliš 
velké riziko.

Připomeňme, že Praha 1 získala 
nemocnici přímo od státu a podařilo 
se nám ji zachovat, na rozdíl od bývalé 
krajské nemocnice v Lannově ulici. Ta 
je dodnes prázdná. Máme tedy závazek 
právní, plynoucí z privatizační smlouvy, 
ale především morální – k našim obča-
nům.

A jak ji tedy chceme spravovat? 
Musíme usilovat o její lepší hospodaření, 
aby se podařilo vyřešit problémy z minu-
losti. bude potřebné i jednat s vedením 
hlavního města o takovém vztahu, který 
bude prospěšný pro obě strany – a za-
chová nemocnici pro občany Prahy 1. 
nechceme ji tedy ani transformovat 
v zařízení poskytující sociální služby, 
což jsou úvahy, které rovněž ojediněle 
zaznívají. Veřejná jednání naší komise 
probíhají přímo v nemocnici a každý 
občan, který se o její fungování zajímá,  
je srdečně zván.

Antonín berdych
předseda Komise pro zdravotnictví a nnF

Piráti a občané z Prahy 1

Máme tady jaro a mezi našimi sou-
sedy i nového prezidenta. Sluníčka 
je po dlouhé a zamračené zimě stále 
více. Piráti nespí ani v zimě a ta 
letošní byla obzvlášť výživná.

na radnici se naplno rozjela 
jednání nové rady a komisí, jejich po-
radních orgánů. Jednání komisí jsou 
veřejná a může se jich tedy účastnit 
kdokoli z vás. Jednání zastupitelstva 
a jeho poradních orgánů, výborů jsou 
také veřejná. na poslední zastupitel-
stvo mezi nás díky místostarostovi 
davidu bodečkovi dorazily i děti. 
Vždyť právě jejich spokojenost je 
jednou z našich velkých motivací do 
politické práce. Přívětivou Pra- 
hu 1 ovšem můžeme vytvářet pouze 
společně. doporučujeme vám přijít 
mezi nás a podělit se s námi o vaše 
podněty ke zlepšení života na Praze 1. 
Jedničková radnice se svým obyva-
telům otevírá stále více. naplňují se 
body z volebního programu Pirátů 
a občanů z Prahy 1. nově je zveřej-
ňován program a zápisy z jednání 
rady. V plném proudu jsou přípravy 
kontaktního místa pro bydlení, kde 
můžeme pomoci poradenstvím či 
bydlením všem, kdo to potřebují. Zjiš-
ťovali jsme spokojenost rodičů, dětí 
i pedagogů s našimi školami v přírodě 
v Janově a Česticích, abychom do-
kázali poskytované služby ještě lépe 
zkvalitňovat. Pomáháme obyvatelům 
s jejich strastmi s bariérami na Pra- 
ze 1. Založili jsme novou facebooko-
vou stránku bezbariérová Praha 1, 
kde nabízíme bezbariérová řešení 
vašich podnětů. Síla Pirátů a občanů 
z Prahy 1 je ve spolupráci a vzájem-
ném sdílení nápadů a zkušeností. 
Každé pondělí a středu odpoledne 
mezi 13. a 15. hodinou se můžeme 
vidět v pátém patře radnice, kdy 
máme kontakt pro veřejnost, stačí si 
na e-mail ivana.antalova@praha1.cz 
napsat o rezervační formulář a vybrat 
volný termín. Těšíme se na vás. 

Ivana Antalová, 
Piráti a občané z Prahy 1

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

(pozn.: Obsahuje příspěvky, které byly dodány 
do uzávěrky magazínu. Příspěvky nevyjadřují 
stanovisko redakce a za jejich obsah ručí 
jednotlivá politická uskupení.)
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Post bellum zve 
na slavnostní prezentaci 

Příběhů 
našich 
sousedů

Vzpomínky pamětníků z řad emi-
grantů ožijí díky reportážím stu-
dentů Gymnázia Paměti národa 
v Praze. srdečně vás zveme na 
slavnostní prezentaci projektu 
Příběhy našich sousedů, která 
se uskuteční ve čtvrtek 27. dub-
na od 17:00 hodin v pražském 
kině bio Oko. Můžete se těšit na 
rozličné životní příběhy pamětní-
ků, které spojuje jedno – všichni 
v důsledku dějinných událostí 
dvacátého století emigrovali 
a po roce 1989 se vrátili do své 
vlasti, kde žijí dodnes. jedním 
z nich je například zakladatel 
legendárního hudebního klubu 
bunkr Richard Němčok. 

Hana 
Pangrácová: 
Každý den 
se snažím na 
něco těšit
narodila se v roce 1938 v Praze. Po 
válce nastoupila do školy, a i když měla 
samé jedničky, na průmyslovou školu se 
nedostala. Komunisté zabavili Haninu 
otci truhlářskou dílnu, a tak jako dcera 
živnostníka nesměla studovat. V roce 
1953 se začala učit laborantkou pro 
výzkum a nejprve pracovala ve výzkum-
ném ústavu farmacie, od roku 1960 ve 
výzkumném ústavu radioizotopů. Ma-
turitu získala ve večerní průmyslovce. 
V srpnu 1968 byla s dětmi na dovolené 
v Rokytnici nad Jizerou, když je zastihla 
zpráva o okupaci země vojsky Varšav-
ské smlouvy. Po návratu viděli v ulicích 
sovětské hlídky s malými kanony, které 
jim mířily do oken. Vzpomíná na obtíž-
né shánění zaměstnání po prověrkách 
počátkem sedmdesátých let. V listopadu 
1989 se celá rodina s radostí účastni-
la demonstrací proti komunistickému 
režimu. Záhy využila otevřených hranic 
a snažila se cestovat a poznávat země, 
do kterých přes čtyřicet let nesměla. 

Český herec a divadelní pedagog se 
narodil v roce 1939 do obchodnické 
rodiny. I když k divadlu vzhlížel už od 
dětství, studoval průmyslovou stro-
jírenskou školu, která ho ovšem moc 
nebavila. Časem se však jako úplný 
začátečník k divadlu dostal. Studoval 
v divadle v Klatovech a později i v Praze. 
V roce 1948 vzali komunisté jeho otci 
obchod a poté na chvíli i dům. Po vojně 
krátce pracoval v továrně mlýnských 
strojů v Pardubicích, kde se seznámil 
s Florentinou rozenou Štěpánkovou, 
která se stala jeho manželkou. nyní je 
pan Švehlík už i pradědečkem. Za svůj 
dlouhý život získal řadu ocenění, mezi ně 
patří například i Cena Thálie za celoži-
votní mistrovství v oboru činohra nebo 
Cena Františka Filipovského za vynikají-
cí výkony v dabingu, třeba při dabování 
v úvodu zmíněného Jacka nicholsona. 

Text: (red)
Foto: Archiv Post bellum

Příběhy našich sousedů 
Tentokrát vás seznámíme s osudy Hany Pangrácové a Aloise Švehlíka. Zpracovány byly 
v rámci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů, na kterém v Praze 1 již několik 
let spolupracují radnice a organizace Post Bellum. Žáci základních a středních škol se 
vydávají do terénu a nahrávají nebo natáčejí rozhovory se zajímavými osobnostmi z okolí. 
Oba příběhy zpracovali žáci ZŠ Vodičkova.

Alois Švehlík: 
Rád jsem 
daboval 
Jacka 
Nicholsona

Hudební cyklus Musica 
Florea Bohemia zahájil 
únorový koncert 
duchovních árií. 
Virtuózních sólových 
partů se ujal vynikající 
barytonista Roman Janál. 
Dramaturgicky ojedinělý 
cyklus pokračuje 3. května 
koncertem v Pálffyho 
paláci v Praze. 

Titul Moravská extravagance: Carlo 
Tessarini a Carlo Zuccari nabídne díla 
italských hudebních velikánů pozdního 
baroka. Tvorba Tessariniho a Zuccariho 
jako celek zazní v novodobé premiéře. 

Proč ale právě moravská extravagan-
ce? Vynikající italský houslista a skladatel 
Carlo Tessarini působil část svého života 
na Moravě na brněnském dvoře kardinála 
Schrattenbacha. V rámci květnového 
koncertu zazní především díla z Tessari-
niho sbírky La Stravaganza, což v italštině 
znamená právě extravagance.

Oba italští skladatelé byli také 
výjimeční houslisté. Cestovali a kon-

certovali po celé evropě. V květnu 
v Praze se sólových pasáží ze sbírky 
La Stravagan ujmou umělci z řad 
ansámblu Musica Florea. Výjimečný 
bude zejména sólový part hoboje 
v podání Terezy Samsonové.

notové materiály pro květnový 
koncert pochází z dobových opisů 
z Moravského zemského muzea v brně. 
Řada kompozic neprávem čeká v archi-
vech na své znovuobjevení. Mnohdy se 
jedná o skvosty. Právě taková díla tvoří 
jádro dramaturgie orchestru Musica 
Florea v čele s pozoruhodnou osobností 
Marka Štryncla, který se už víc jak třicet 
let specializuje na dobově poučenou in-
terpretaci. Vydejte se v květnu společně 
s námi za objevováním zapomenuté 
nádhery mistrovských kusů barokní 
hudby. 

Text: (red)
Foto: Archiv Musica Florea

Již přes deset let funguje v rámci 
ZŠ J. Gutha-Jarkovského speciální 
česko-italská sekce, v níž probí-
há výuka především v angličtině 
a italštině. V březnu čekalo na žáky 
velké překvapení – do budovy ško-
ly v Klimentské ulici zavítal ital-
ský velvyslanec Mauro Marsili.

Úrovní výuky byl nadšený. S žáky 
třetí třídy si zazpíval českou a také 
italskou hymnu, u nižších ročníků zase 
ocenil výtvarné dovednosti dětí. „Mám 
z tohoto programu velkou radost, přesně 
takto by měla vypadat mezikulturní 
spolupráce,“ okomentoval Mauro Marsili 
program v základní škole. 

Musica Florea v květnu 
představí díla barokní Itálie

Školáky v ZŠ J. Gutha-Jarkovského 
navštívil italský velvyslanec

Školáci v ZŠ Curieových přišli se 
skvělým nápadem a začali tvořit 
školní časopis Curier. První číslo vyšlo 
v prosinci loňského roku. Redakce 
například vyzpovídala ředitelku Terezu 
Martínkovou, napsala článek o historii 
školy, o návštěvě Senátu nebo přines-
la tip na zajímavý výlet. další číslo by 
mělo vyjít na jaře. držíme palce! 

Školní časopis 
v ZŠ 
Curieových

První zprava Richard Němčok

Marek Štryncl, dirigent Musica Florea
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Kde natáčel Hugh 
Jackman jako van Helsing 
a proč je metropole 
tak oblíbeným místem 
filmařů

Hradčanské náměstí je jedním z míst, které se od dob 
Marie Terezie tolik nezměnilo, a tak není divu, že se zde 
často točí historické či tematické filmy. Filmaři na lokalitě 
oceňují, že široko daleko není na dohled žádná moderní stav-
ba. Vznikl zde například seriál bídníci (2000), film Amadeus 
(1984) nebo Proces (1993). O kousek dál na Zámeckých 
schodech se zase natáčel upírský biják Van Helsing (2004) 
s Hughem Jackmanem a v nerudově ulici snímek Česká 
Spojka (2002), ve kterém zazářili Anthony Hopkins spolu 
s Chrisem Rockem.

S paní Kimlovou pak pokračujeme na Malostranské 
a Maltézské náměstí. dozvídáme se spoustu vtipných historek 
z natáčení českého i zahraničního filmu. Účastníci vycházky se 
třeba rozesmáli nad informací, že při natáčení romantického 
amerického filmu Jentl (1983) asistoval mladý Zdeněk Troš-
ka a tajně nosil barbře Streisandové (viz TajENku švédské 
křížovky na str. 38), které jí zachutnaly.

V parku Kampa si už připomínáme střihy z Mission Impos-
sible (1996) a paní Kimlová nás upozorňuje na chyby a nepo-
vedené záběry z nejrůznějších filmů. na Karlově mostě je naše 
poslední zastávka a většina účastníků vycházky má chuť zajít 
okamžitě do kina.

Vycházku filmovými lokacemi a další tematické trasy 
pořádané společností Prague City Tourism můžete objevovat 
v rámci cyklu Zažij Prahu, který je koncipovaný zejména pro 
Pražany, kteří se chtějí dozvědět zajímavosti o místech, kde 
bydlí, pracují nebo tráví volný čas. Vstupenky lze koupit v turi-
stických informačních center Prague City Tourism či na webu 
www.prague.eu/cs/pragensia-viva. 

Text a foto: Prague City Tourism

Společnost Prague City Tourism zve v rámci projektu Zažij Prahu milovníky 
metropole na netradiční slow-mode zážitkové vycházky Prahou. V minulosti zájemci 
objevovali například Holešovice na skútrech či pulzující čtvrť Karlín. Tentokrát jsme 
však s filmovou produkční prozkoumali nejznámější filmové lokace zahraničního 
i českého filmu v Praze 1.

Začátek dnešní trasy z cyklu Zažij Prahu začíná na Hrad-
čanském náměstí. Schází se zde více než desítka zá-
jemců o film a filmové lokace v Praze a paní průvodkyně 
a vystudovaná produkční v jednom, Jana Kimlová, nás 
dnes provede přes Malou Stranu až na Karlův most. 

Praha je pro filmovou tvorbu jedním z nejatraktivněj- 
ších měst na světě, neboť má poměrně široké a unikátní 
historické centrum, které lze dobře využít v historických 
snímcích. České štáby jsou navíc vyhlášené svou kvalitou 
a metropole má dokonale funkční infrastrukturu.

„Divadelní scénář byl vytvořen výhradně 
pro inscenaci v Divadle Kalich a je vázán 
na obsazení a fantazii celého tvůrčího 
týmu bez předpokladu, že by se dal použít 
v jiném divadle. V podtitulu inscenace stojí 
cirkusácká romance: s Fellinim máme spo-
lečnou lásku k prostředí cirkusu a základní 
příběh,“ vysvětluje Lída engelová. „Myslím, 
že hlavním tématem je tajemství vztahu 
dvou lidí, na první pohled zcela odlišných. 
Přesto mezi nimi vzniká vztah silnější než 
smrt. Fellini napsal ve svých vzpomínkách, 
že po shlédnutí filmu se řada rozkmot-
řených manželů smířila a odpustila si. 
Kéž by…,“ doplňuje Johana Kudláčková. 
Skvělou hereckou a také manželskou dvoji-

ně pro nás. Že máme cirkusáckou duši 
a umí si nás v ní představit. Tak jsme 
s Radkem uvěřili, že můžeme být Gelso-
mina a Zampanó, když tomu věří i Lída.“

Roli zampana si náležitě užívá 
i Radek holub. Vnímá tuto postavu 
jako jednoznačného záporáka? 

„To bych určitě neřekl. Já si role na kladné 
a záporné nedělím. Musí mě na nich 
zajímat něco víc. Třeba Jaga v Othellovi, 
což je snad nejzápornější postava světové 
dramatiky, mě bavilo ztvárnit jako zábav-
ného člověka. A stejně tak Zampana jsem 
pojal asi o něco lehčeji, než by se dalo 
očekávat. Putují s Gelsominou společně 
světem, ale vidí ho přitom diametrálně od-
lišně. A takhle to přece v životě bývá. I když 
se s někým díváme na stejnou věc, vnímá-
me ji každý alespoň trochu jinak. A stejně 
tak každý z diváků vidí jiné představení, 
i když právě sedí ve stejném hledišti.“ 

Soutěž 
o vstupenky 
do Divadla 
Kalich:
Pojďte si s námi zasoutěžit o dvě 
vstupenky na tuto unikátní 
inscenaci v Divadle kalich v termínu 
17. 5. 2023 od 19:00 hodin.

Soutěžní otázka zní:
kdo pro inscenaci 
navrhl divadelní scénu:
a) Ivan novák 
b) Ivo Žídek 
c) Otakar Scénič

Není pochyb o tom, že 
při návštěvě divadelní 
inscenace s Barborou 
Hrzánovou a Radkem 
Holubem zažijete herecký 
koncert. Platí to i v případě 
cirkusácké romance 
Silnice, kterou napsala 
režisérka Lída Engelová 
a dramaturgyně Johana 
Kudláčková pro Divadlo 
Kalich v Jungmannově ulici. 
Námětem pro tuto původní 
divadelní hru byl slavný film 
Federica Felliniho z roku 
1954, který získal i slavného 
Oscara za nejlepší 
cizojazyčný snímek.

Text: (red)  Foto: Archiv divadla Kalich

ci doplňují další herečtí kolegové Zbigniew 
Kalina, Radek Zima a Klára Cibulková. 

a co o vzniku inscenace 
pro Divadlo kalich říká hlavní 
představitelka barbora hrzánová? 

„To je poměrně dlouhá historie. S reži-
sérkou Lídou Engelovou pracujeme rádi 
a důvěřujeme si. Lída začíná hledat další 
divadelní text pro mě a Radka už ve chvíli, 
kdy premiérujeme naši aktuální společ-
nou inscenaci. Jsme domluveni, že vždy 
po dvou letech přijdeme v Divadle Kalich 
s něčím novým. A Lída hledá, co by se 
nám asi tak mohlo líbit a hlavně v čem 
nebudeme opakovat ty samé typy jako 
v předchozích hrách. Konkrétně Silnici 
jsem naťukla v průběhu let už několikrát, 
protože je to můj nejzamilovanější film. 
A poté, co si Lída přečetla knížku mých 
rozhovorů s Richardem Ermlem, přišla 
za mnou a řekla, že Silnice je titul přes-

?

Barbora Hrzánová 
a Radek Holub 
ukazují cirkusáckou duši 
v divadle Kalich

Barbora Hrzánová a Radek Holub  
v představení Silnice

http://www.prague.eu/cs/pragensia-viva
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Když 15. ledna 1896 
zemřel v domě U Sedmi 
andělů v Jilské ulici 451/20 
nejstarší pražský holubář 
Matěj Pokorný, byla to 
událost, o níž se mluvilo 
v celé vnitřní Praze. Matěj 
Pokorný byl holubářskou 
legendou. Stal se jí poslední 
únorový den roku 1886, 
když na věži Týnského 
chrámu dopadl dravce, 
který dlouhé roky terorizoval 
pražské holuby. 

A rovnou je třeba říct, že nešlo o holuby 
divoké, tedy obvykle vyhublé (těch si 
vypočítavý dravec nevšímal), ale takřka 
výhradně vypasené domácí mazlíčky, 
které pražští holubáři na přelomu de-
vatenáctého a dvacátého století hojně 
chovali na půdách pražských domů. 

První zpráva o dravci, konkrétně 
obřím krahujci, jenž útočí na ušlechtilé 
druhy holubů, se objevila v pražském 
tisku začátkem listopadu 1884. „Není 
města v Čechách, kde by již od dávných 
dob pěstovalo se holubářství s takovou 
zálibou a nadšením, jako v Praze. Ne-
pěstují se zde ovšem jen obyčejné druhy 
holubů, nýbrž druhy vzácné a drahé. Zá-
možný pražský holubář nelituje nákladné 
a drahé jízdy třeba až do Londýna, jen 
aby přivezl do Prahy párek holubů sebe-
dražších a mohl se pak kolegům pochlu-
biti, jak vzácný druh má,“ referovaly tehdy 
národní listy.   

Vzápětí autor článku vylíčil starost, 
jež chovatele pražských purclíků (dnes 
je tento druh označován jako pražský 
rejdič krátkozobý) sužovala. „V posled-
ních letech mají pražští holubáři velikou 
svízel a nesnáz. Miláčkové jich pronásle-
dováni jsou zhoubným nepřítelem, který 
je často plaší a vyhání z Prahy, mnohdy 
tak daleko, že nejeden holub více se 
nevrátí. Zhoubný tento nepřítel holubů 
jest krahujec, který několik let v Praze 
řádí a množství holubů druhů vzácných 
i obyčejných zadávil nebo zaplašil. 
Holubářům podařilo se vypátrati, že 
krahujec hnízdí v Jelením příkopu, kde 
má také své potomstvo. V letě požírá 
ulovené holuby na věži chrámu sv. Víta. 
V zimě pochutnává si na své kořisti na 
věži kostela týnského.“

Podle uvedeného článku náruživý 
krahujec každý den zadávil až čtyři vzácné 
holuby. Mnohem víc jich ovšem vyděsil 

do té míry, že vyplašeně odletěli až kamsi 
k berounu, přičemž „mnoho krásných 
purclíků a jiných lepších druhů spletlo si 
zpáteční cestu a více se do Prahy nevrá-
tilo“. 

Řadu ptáků také pochytali berounští 
holubáři a ačkoli se na ně jejich pražští 
kolegové obrátili s písemnou žádostí 
i nabídkou, že své holuby zpět odkoupí, 
berounští chovatelé nevrátili do hlavního 
města království jediného holuba. 

není tak divu, že zášť, ba čirá ne-
návist vůči přerostlému krahujci jenom 
rostla, takže v únoru 1888 národní listy 
sdělují: „Holubáři pražští, jichž jest počet 
velmi značný, přičinili se již všemožně, 
aby se lstivého a krutého nepřítele svých 
holubů zbavili. Ale nic naplat, všecko 
namáhání jejich bylo dosud marné. Kra-
hujec téměř každého dne uloví nějakého 
holuba, mnohdy velmi vzácný exemplář, 
který byl potěšením a chloubou svého 
majitele. S kořistí odletí na balustrádu 
levé věže chrámu týnského a před zraky 
lidu holuba oškubá a požírá.“

Delegace u starosty

Zoufalí holubáři vyslali dokonce delegaci 
k tehdejšímu pražskému starostovi Judr. 
Jindřichu Šolcovi, „jemuž v dlouhé řeči 
přednesli své stesky nad krutým řáděním 
nelítostného dravce a vypočítali škody, 
jež tím utrpěli“. Svou řeč přednesenou 
na pražské radnici (přímo proti věžím 
Týnského chrámu, kde zákeřný krahujec 
hnízdil) zakončili apelem: „Pražští holubi 
nebudou dříve bezpečni, dokud zhoub-
ce jejich nebude připraven o život!“ 

Proto požádali starostu o povole-
ní postavit na balustrádě chrámu klec 
či zvláštní past ze sítí, do níž by mohli 
ptáka lapit. „Kromě toho žádali, aby mezi 
jedenáctou a dvanáctou hodinou dopo-
lední směli tři obratní střelci s nabitými 
puškami postaviti se do věže na stráž 
a krahujce zastřeliti.“ S tím ovšem  
Judr. Šolc nesouhlasil. Střelba nad Staro-
městským náměstím by mohla mezi Pra-
žany vyvolat paniku. naopak vybudování 
pasti označil starosta za výborný nápad 
a popřál holubářům, aby „vbrzku učinili 
daviče svých miláčků neškodným“.

Jenže pražský krahujec disponoval, 
zdá se, takřka nadpřirozenými schop-
nostmi. „Již několik dnů viděti jest ze 
Staroměstského náměstí zmíněnou klec. 
V nedalekém úkrytu číhá holubář, aby 
padáky její v příhodném okamžiku zatáhl. 
Jenže krahujec jako by věděl, co na něj 
jest nastraženo, vyhýbá se úzkostlivě 
kleci, což mezi holubáři vzbuzuje opráv-

Pražané na lovu superptáka

Krvelačný přízrak 
dopadl až hrdina 
z Jilské ulice 

něné rozhorlení,“ hlásily o týden později 
národní listy.

Zoufalství holubářů dosáhlo vrcholu, 
když se krahujec do pasti chytil, ale vzá-
pětí se z ní zase – ať již silou, či inteligen-
cí – vyprostil a uletěl. Zdálo se, že tento 
„krvežíznivý nepřítel pražských holubů“, 
jak byl dotyčný pták v tisku označován, 
zůstane navždy nepolapen. 

V tu chvíli vzal osud pražských 
holubů do rukou tehdy pětašedesátiletý 
Matěj Pokorný z Jilské ulice, otec tří dětí 
(nejstarší Marie zemřela ve dvaadvaceti 
letech), civilním povoláním ševcovský mi-
str, především však zapálený holubář, jenž 
celý svůj život zasvětil chovu pražského 
purclíka. 

Ač mu již zdraví příliš nesloužilo, 
vyšplhal na balustrádu Týnského chrámu, 
kde krahujec s oblibou sedával, a veden 
letitou zkušeností s chováním a zvyky 

ptáků, přebudoval systém sítí tvořících 
nástrahu či improvizovanou klec.  

netrvalo dlouho a past sklapla. 

kdepak krahujec!

K oné mimořádné události došlo 
v úterý 28. února 1888 v odpoledních 
hodinách, kdy se domnělý krahujec 
zamotal do sítí, které Matěj Pokorný 
tak důmyslně nastražil. Z plochy Sta-
roměstského náměstí pozorovaly mar-
nou snahu dravého ptáka o vyproštění 
davy lidí. Těžko říci, s jakými pocity…

Jisté je, že národní listy, jež trable 
holubářů po léta sledovaly, nešetřily 
oslavným patosem: „Nad chycením 
krahujce, který, jak pražští holubáři praví, 
devět let jejich hejna ohrožoval a mno-
ho krásných, ba drahocenných holubů 
usmrtil, panuje radost jak nad velikým 
vítězstvím. Slavným hrdinou dne je starý 
praktický holubář pan Matěj Pokorný, 
jemuž podařilo se krahujce polapiti, a tak 
svým soudruhům blaženou chvíli připra-
viti.“ 

uběhlo pak jen několik hodin, než 
vyšlo najevo, v jakém bludu Pražané po 
léta žili. Když totiž zanesl Matěj Pokorný 
lapeného tvora (jako milovník ptactva ho 
nezahubil, nýbrž pečlivě ošetřil) k ornito-
logovi, ukázalo se, že se nejedná o krahuj-
ce, jak se všichni domnívali, ale příkladný 
exemplář sokola stěhovavého. Konkrétně 
pak samce asi šest let starého.  

Záhy tak bylo jasné, že pták, kterému 
pražští holubáři přikládali až nadpřirozené 
schopnosti – co do počtu ulovených purc-
líků i let, po něž nad různými kouty Prahy 
panoval (jednou byl viděn u Svatovítské 
katedrály, jindy na Týnském chrámu) –, 
nemohl být jeden a tentýž. 

naopak, jak vysvětlil zkušený or-
nitolog dr. Vladislav Šír, na zimu se do 
měst uchyluje řada sokolů za dostupnější 
potravou a v Praze byl tento druh drav-
ce pozorován nejen na Pražském hradě 
nebo Staroměstském náměstí, ale také 
v emauzích či na věžích kostelů sv. Ště-
pána a sv. Jindřicha. na jaře pak všichni 
sokolové z města odlétají. A tak „vrátí-li 
se někteří na zimu do Prahy a ve svém 
krvežíznivém rdoušení holubů pokračo-
vati budou, nemožno nyní předvídati,“ 
zakončil svůj výklad dr. Šír.  

V každém případě byli už pražští ho-
lubáři připraveni. Věděli, jak na ně. Matěj 
Pokorný z Jilské ulice je to naučil. 

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

Ornitolog Dr. Vladislav Šír vyvrátil mýtus 
o pražském nadptákovi

Pražský rejdič krátkozobý na dobové pohlednici

Pražští holubáři nastražili past na ochozu 
Týnského chrámu, avšak lstivý dravec 
nadále unikal

Bydliště hrdiny, obuvníka 
a vášnivého chovatele purclíků 
Matěje Pokorného
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Historické jádro Prahy patří 
k námětům poštovních 
známek od nepaměti. Ve 
více než stoleté tradici naší 
známkové tvorby se objevilo 
i v poměrně neotřelých 
podobách. Mezi ně patří 
i pohledy z kokpitu strojů 
letecké pošty. 

První letecké známky ze srpna roku 
1920 nesly na svou dobu nevída-
nou nominální hodnotu 28 Kčs, která 
veřejnosti zvyklé platit za poštovní 
služby spíše haléřové částky napo-
vídala, že letecká pošta bude něčím 
jedinečným. na pozadí Muchovy siluety 
Pražského hradu se tehdy na známce 
objevil jednoduchý přetisk hornoploš-
níku z dílny průkopníka letectví Louise 
blériota. Silueta tohoto stroje byla 
ostatně některým Pražanům povědo-
má už z představení nad Letenskou 
plání, kterou jim stihl ještě před první 

světovou válkou předvést francouzský 
letecký akrobat Adolph Pégound. 

Většina leteckých známek byla od té 
doby pojata především jako sbírka výjevů 
z československé krajiny, jejích památek 
a samozřejmě i panoramat hlavního měs-
ta, nad nímž se vznášely ikonické stroje 
své doby. německý Fokker a tuzemskou 
Avii postupem času střídaly sovětské 
stroje Tupolev. 

Technologické změny poštovních 
služeb z přelomu padesátých a šede- 
sátých let přirozeně proměnily i leteckou 
poštu a její vyobrazení na poštovních 
známkách. na nebe byl v útrobách 
amerických strojů dakota přenesen 
samotný smysl poštovního řemesla 
v podobě třídění zásilek přímo za letu 
a v holešovické tiskárně se prosadily nové 
postupy, které otevřely možnosti velké 
designové proměně naší známkové tvorby. 

Ta se záhy projevila i na leteckých 
známkách. Stalo se tak nejprve sérií 
neotřele pojatých městských panoramat 
z roku 1967 od známého českého ilus-
trátora a grafika Jaroslava Lukavského. 
Ty se mezinárodní scéně přiblížily nejen 

Letecká poštovní známka podle návrhu 
Jaroslava Lukavského, 1967

Letecká poštovní známka podle návrhu 
Jaroslava Lukavského, 1976

Letecká poštovní známka podle návrhu 
Josefa Lieslera, 1968

Metropole viděná 
z ptačí perspektivy

nespornou výtvarnou kvalitou, ale se 
zbytkem světa spojovaly československé 
hlavní město i svými náměty. Za železnou 
oponou uzamčená Praha se tak v jed-
notném grafickém pojetí objevila v rámci 
společné série s tehdy nedosažitelnými 
metropolemi Západu: new Yorkem, Paříží 
nebo Amsterdamem. 

V určitém posunu výtvarného 
designu leteckých známek pokračoval 
o rok později i Josef Liesler několika 
stylizovanými kresbami leteckých balónů 
a vzducholodí vznášejících se nad 
pražskými památkami. Známková tvorba 
obou autorů byla ostatně v sedmdesátých 
letech oceňována i v zahraničí. 

Samotné Praze se nejvýrazněji věnu-
je série leteckých známek z roku 1976. 
neobvyklý pohled na centrum města 
z ptačí perspektivy zprostředkoval uži-
vatelům této elitní poštovní služby opět 
Jaroslav Lukavský společně s rytcem La-
dislavem Jirkou. Jednalo se však o labutí 
píseň. Ve druhé polovině sedmdesátých 
let se totiž příběh leteckých poštovních 
známek navždy uzavřel. 

Text: Pavel Kovařík
Foto: Archiv Poštovního muzea

dlouhodobým cílem projektu je zachování židovské paměti, 
která je nedílnou součástí moderních československých dě-
jin. Zaznamenáváme osudy příslušníků židovské komunity 
nejen v průběhu druhé světové války, ale dokumentujeme 
také jejich poválečný život. Pořízené rozhovory jsou cenným 
svědectvím o praktikách obou totalitních režimů – nacistické-
ho i komunistického. Tímto způsobem se nám daří mapovat 
dějiny dvacátého století z pohledu židovského obyvatelstva. 
Od pamětníků získáváme kromě osobních výpovědí také 
doprovodné materiály z rodinných archivů (fotografie, deníky, 
zápisníky, dokumenty aj.), které se stávají integrální součás-
tí sbírky. Orálně-historický projekt je financován převážně 
z muzejního rozpočtu a prostřednictvím grantu, který každo-
ročně poskytuje nadační fond obětem holocaustu. V nepo-
slední řadě je podpořen i soukromými dary od jednotlivců. 

nahrávání rozhovoru vždy předchází vyhledávání potenciál-
ního pamětníka (narátora). Po navázání kontaktu seznámíme 
narátora s cílem našeho projektu. natáčení se vždy realizuje 
na základě smlouvy, v jejímž rámci si narátor určí budoucí 
podmínky nakládání s rozhovorem. natáčení, které zaznamená-
vají naši zkušení tazatelé na mikrofon či kameru, probíhá na 
základě etického kodexu a v souladu s principy orální historie. 
Pamětník hovoří o svém dětství, rodinném zázemí, národnos-
tním a náboženském smýšlení atp. V případě první generace 
přeživších se pak hlouběji mapuje válečná éra. Kromě těchto 
událostí zaznamenáváme i poválečné osudy židovských rodin. 
Věnujeme se především vzpomínkám na významné mezníky 
poválečné československé historie s přesahem do polistopa-
dových událostí roku 1989. 

Po nahrání rozhovoru se provede přepis, editace a au-
torizace rozhovoru. Zvukový záznam rozhovoru je přepsán do 
textové podoby a editován. editovaný přepis rozhovoru posíláme 
narátorovi ke kontrole a případným připomínkám. Po jejich 
vypořádání následuje autorizace rozhovoru. Zvukový záznam 
včetně přepisu rozhovoru se trvale ukládá v Židovském muzeu 
v Praze. naši sbírku využívají badatelé s institucionální záštitou 

Židovské muzeum 
v Praze natáčí rozhovory 
s pamětníky holocaustu 

z řad studentů, vědeckých pracovníků a samozřejmě rodinných 
příslušníků.  

Rádi bychom touto formou oslovili pamětníky z řad první i druhé 
generace, kteří by s námi byli ochotni sdílet svůj životní příběh. 
V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte na e-mailové adrese 
antonin.kurovec@jewishmuseum.cz, nebo na telefonním čísle: 
222 749 238. 

Text: Mgr. Antonín Kurovec, 
Správce sbírky Rozhovory s pamětníky
Foto: Archiv Židovského muzea 

duben 2023 žiDOVské MuzEuM

Od roku 1990 Židovské muzeum v Praze systematicky nahrává,  
shromažďuje a zpřístupňuje pro vědecké, studijní a badatelské účely 
autentická osobní svědectví pamětníků holocaustu a jejich potomků. 
Za tři desetiletí vznikla úctyhodná sbírka, která v současné době čítá více  
než 1800 rozhovorů. Sbírka zahrnuje rozhovory nejen s přeživšími holocaustu, 
ale také s jejich potomky z takzvané druhé generace. 

I tady vznikají nahrávky s pamětníky holocaustu

mailto:antonin.kurovec@jewishmuseum.cz
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Roman Janál, držitel 
Ceny Thálie, je český 
barytonista. Zpívá 
v Národním divadle, 
je členem souboru 
v Ypsilonce, vystupuje 
s mnoha hudebními 
tělesy. Patří k oblíbeným 
pedagogům na pražské 
konzervatoři. Svůj talent 
a nadání si nenechává pro 
sebe a překvapivě pracuje 
i v sociálních službách 
v domově pro seniory 
v Praze. Povídali jsme 
si před jeho koncertem 
v evangelickém kostele 
U Salvátora.

jste barytonista s krásným  
zabarvením hlasu a sluší vám tři sta let 
staré klasické skladby. co ve svém 
repertoáru opravdu milujete?
Jeden z projektů byl pro mě obzvláště 
významný – oratorium od Antonia 
Caldary Magdaléna u nohou Kristo-
vých. Pak je to Händelovo Vzkříšení 
s reprízami v německu a Rakousku. 
Miluji skladatele Myslivečka, Vaňhala, 
brixiho, Karla von dittersdorf a Zelen-
ku. S tímto repertoárem koncertuji na 
duchovních festivalech u nás i v ně-
mecku. Miluji duchovní árie. Marek 
Štryncl z Musica Florea bohemica ob-
jevil v archivu Českého muzea hudby 
nové skvosty v latině, kterou mám rád. 
Máme se na co těšit. Celý život mne 
provází italština, ruština i němčina, 
nedávno jsem přidal francouzštinu. 

kromě klasické hudby máte rád 
i šansony a také populární hudbu. 
utíkáte k tomuto žánru?
Když mi bylo asi dvanáct let, dostal 
jsem gramofonovou desku Recital 2 
od Hany Hegerové a totálně jsem 
jí propadl. desku jsem si přehrával 

Praha je jako hudba
dokola a zamiloval se do šansonu, 
do textů a především do interpre-
tace Hany Hegerové. Láska k šan-
sonu propukla i v bruselu, kde jsem 
navštívil muzeum Jacquese brela. 
Můj sen je zazpívat si jeho šansony. 
další láskou je Tom Jones, jeho písně 
v angličtině jsem se učil jako dítě 
nazpaměť. Je to originální člověk, 
má obrovské charisma a umí.

jaký vztah máte k divadlu 
a k improvizaci na jevišti?
V Ypsilonce jsem se naučil na jevišti 
nejen zpívat, ale i mluvit a improvizo-
vat. A zajímavé je, že technika dechu, 
kterou mám naučenou ze zpěvu, se 
dá dobře uplatnit v činohře a v mlu-
vené řeči. Jakmile správně dýcháte, 
neunavíte se. To se snažím předávat 
i svým studentům na konzervatoři.

Není to tak dlouho, co jste začal 
pracovat v domě pro seniory jako 
aktivizační pracovník a pečovatel. 
jak se z operního pěvce rázem stane 
i sociální pracovník?

Všechno začalo Klubem zpěvu pro 
radost. dnes vstávám denně před 
šestou hodinou, v půl osmé už jsem 
v práci. S klienty domova zpíváme 
písně, které znají z mládí, všechno, 
co je baví.  Zřídil jsem Křeslo pro 
hosta, kam zvu různé osobnosti. 
Zasloužil jsem se o zprovozně-
ní duchovní kaple. Pro užší okruh 
zájemců promítám opery z Metro-
politní a Pařížské opery.Těší mě, že 
tak mohu osvěžit naše nechodící 
klienty a nabourat jim stereotyp. 

žijeme v nejkrásnějším městě 
v Evropě. jaký vztah máte k Praze?
Jsem do ní pořád zamilovaný. To je 
přece jasné. Praha je jako hudba. Je 
to stále inspirující místo s nábojem, 
který nikdy nevyprchá. Každá uli-
ce, každý kámen má v sobě příběh. 
dotkl se ho třeba Amadeus Mo-
zart? Myslím si to. Věřím tomu. 

Text: Michaela bittner Hochmanová
Foto: Jaroslav Tatek

Filtr na vodu: 

bez vody vydržíme pár hodin. 
bezprostřední zásoba vody může 
být uskladněna v klasických pet 
lahvích nebo kbelících. nicméně 
záležitostí zásadního významu je 
přenosný filtr na vodu. Filtry jsou 
v zásadě dvojího typu – ty, které 
na nějakém sorbentu zachycují 
například těžké kovy a keramické 
či mikrovláknové filtry schopné 
mechanicky odfiltrovat praktic-
ky všechny bakterie. V krizi nás 
zajímá jen tento druhý typ filtrů, 
protože můžete použít vodu z lou-
že, rybníka či nejbližší vodoteče. 
Pokud to je možné, tak filtr občas 
dezinfikujeme (savo, hyperman-
gan).

spací pytel: 

dvě základní otázky se týkají 
soupeření mikrovláknové a péřové 
náplně, ale mnohem důležitější je 
úvaha, zda spací pytel ponesete 
na zádech někam do přírody, nebo 
jej necháte doma či povezete au-
tomobilem. Váha totiž určuje cenu 
spacího pytle. Pro domácí použití 
úplně vyhovují těžší, lacinější, 
ale přesto kvalitní mikrovláknové 
pytle. 

jídlo pro celou rodinu (včetně psa 
a kočky) na dva týdny: 

dva týdny je úplné minimum. Musíme 
vycházet z toho, že v minulém režimu 
byly ve skladech hmotných rezerv 
potraviny na celé měsíce až jeden rok, 
dnes je světový průměr kolem dvaceti 
dní a v některých státech jen dva až 
tři dny. V zásadě skladujeme trvanlivé 

aby nás blackout 
nezaskočil (2. díl)

potraviny, které rádi jíme. nakupuje-
me průběžně. důležitá je nenáročná 
příprava (třeba zalít horkou vodou). 
Myslíme na zásobu kávy a čaje, hod-
ně pomáhají.

Vařič, na kterém se dá toto jídlo 
připravit: 

Optimální domácí řešení je středně 
velká plynová bomba a běžný vařič. 
na vesnici se uplatní kamna či vnější 
ohniště, na cestách turistický vařič 
a zásoba kartuší. V mnoha armádách 
bylo pozorováno udušení, když se vaří 
na otevřeném plameni v uzavřeném 
prostoru třeba stanu. buď hodně vět-

Tentokrát vás Václav Cílek seznámí s konkrétními 
doporučeními, která by pomohla blackout zvládnout.

Roman Janál

?

ráme, nebo vaříme za zástěnou napří-
klad na balkoně. Abychom nemuseli 
často vařit, hodí se termosky. 

Další baterka, zdroje světla, svíčky, 
zapalovače: 

Pozor: Otevřený oheň vždy zvyšuje 
riziko požáru.

Nouzové rádio (emergency radio): 

V uSA je běžnou součástí huriká-
nové výbavy rádio na kliku (točením 
vyrábíme proud) přednastavené na 
meteorologické zpravodajství. u nás 
jej můžeme nahradit obyčejným 
tranzistorovým rádiem na baterie 
nebo zapnout rádio v automobilu. 
dříve vyráběná rádia na dlouhé vlny 
umožňují poslech informací ze vzdá-
lených stanic, takže třeba z Anglie se 
dozvíme, které části evropy postihl 
blackout. Z českých stanic si nejprve 
snažíme naladit Radiožurnál. 

V případě zimy vyberte jednu teplou 
místnost, kterou budete vyhřívat 
a částečně ji tepelně odizolujete. i zde 
je otevřený oheň někdy příčinou požárů 
nebo vede k udušení, proto raději 
vaříme venku či na balkoně. 

Text: (red) s využitím podkladů  
Václava Cílka Foto: pixabay.com,
Archiv Václava Cílka

Soutěž o knihu: Znáte Prahu 1?

co bychom měli mít pro případ blackoutu připravené? 

správná odpověď z minulého čísla: dům v Ostrovní 23

Výherkyní se stala paní jacquelina kohoutová. V redakci, v oddělení vnějších 
vztahů, Palackého 5 (budova polikliniky), na ni čeká kniha Jsem jejich bůh, 
kterou napsal Josef Pánek a vydalo Argo. blahopřejeme! 
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Středisko sociálních služeb 
pro vás v dubnu připravuje 
tyto jednorázové akce:

PROjEkTy PRO sENiORy PRAHA 1

Zkušená lektorka a peda-
gožka Jana Skarlantová 
vede již mnoho let výtvarný 
kroužek v klubu seniorů 
Haštalka v Haštalské 7.  
A právě tam vznikají origi-
nální, ručně šité panenky.

„Výroba panenek je kreativní proces, 
který přináší seniorům radost a smyslu-
plnou náplň volného času,“ říká vedoucí 
celého projektu Phdr. Jana Skarlantová. 
Prozradila nám, že se u každého snaží 
podporovat jeho dovednosti. někdo se 
tak stává specialistou na výrobu vlasů, 

někdo tvoří originální boty, jiná dáma 
pro panenku navrhuje a vyrábí out-
fit. Skupina se tak skvěle doplňuje.

Paní Skarlantová má bohatou 
profesní praxi, ale přiznává, že specifický 
způsob pedagogické práce s dospělými 
v pokročilejším věku pro ni byla nová 

zkušenost, v níž musela hledat způsoby, 
jak svoje vědomosti předat a jak s tvůrčím 
týmem pracovat. 

Panenky ale také pomáhají. V rámci 
organizace unICeF je možné panenky 
adoptovat a za takto získané peníze 
mohou být očkovány děti v rozvojových 
zemích. Výtvarnému kroužku v Haštalce 
udělila unICeF titul dílna unICeF. další 
pomocí byla již tradiční dražba během 
předvánočního koncertu v kostele Šimona 
a Judy, kdy byly panenky vydraženy 
celkem za 15 000 korun ve prospěch 
urologické kliniky 1. lékařské fakulty 
univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní 
nemocnice. 

Text: (red)
Foto: Jaroslav Tatek Únorový výlet na zámek Liblice a do Litoměřic

  Trénování paměti  
s Mílou kahounovou

5. 4. ve 14:00 hodin v dPS Pštrossova
12. 4. ve 14:00 hodin v dPS Týnská
19. 4. ve 14:00 hodin v dPS u Zlaté 
studně
26. 4. ve 14:00 hodin v bdPS bene-
diktská 

  setkání s kulturou:  
kateřina steinerová  
a her swing boys

KdY: 12. 4. v 15:00 hodin
Kde: Malostranská beseda
VSTuPenKY: 4. 4. v infocentru Vodič-
kova 18

  Vycházka:  
bubenečský Montmartre

KdY: 18. 4. ve 14:00 hodin
Kde: dozvíte se při registraci
PŘIHLáŠKY: 11. 4.
Vycházka z cyklu Tematické vycházky 
s Martinem. Informaci o případném 
vstupném podáme při registraci.

   kde se pivo vaří…
KdY: 19. 4. v 11:00 hodin
Kde: unikátní loď Pivovar
PŘIHLáŠKY: 12. 4.

Lodí nás provede radní Vojtěch 
Ryvola.

   Fórum mladých hraje seniorům
KdY: 20. 4. ve 14:00 hodin
Kde: klub seniorů Tomáš
PŘIHLáŠKY:  13. 4. 
další koncert cyklu, tentokrát Violonce-
llové setkání 3.

  zvířátka v haštalce
KdY: 25. 4. ve 14:30 hodin
Kde: KS Haštalka
PŘIHLáŠKY: 18. 4.
Zástupci záchranné stanice nyctalus 
nám přijdou s ježkem Rudlíkem poví-
dat o tom, jak se žije ježkům ve městě.

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

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

Říká se, že zdraví je to nejcennější, a proto 
bychom ho měli chránit. Jedním ze způso-
bů, jak o tělesnou schránku pečovat, je pra-
videlné docházení na preventivní prohlídky. 
A to zejména tehdy, jde-li o onkologická 
onemocnění. Proto vám přinášíme stručný 
přehled základních screeningových pro-
gramů hrazených ze zdravotního pojištění.

Vyšetření zaměřené na prevenci rako-
viny děložního hrdla je součástí preventiv-
ní prohlídky u gynekologa, kterou zdravotní 
pojišťovny hradí jednou ročně ženám od 
patnácti let. Vyšetření se provádí stěrem 

z děložního čípku, který se odesílá k cyto-
logickému vyšetření do laboratoře. u žen 
s negativním výsledkem cytologie se dále 
provádí ve věku pětatřiceti a pětačtyřiceti 
let screeningový test na přítomnost viru 
HPV (lidský papilomavirus).

Pojišťovnou hrazené preventivní 
mamografické vyšetření prsu se provádí 
u žen od pětačtyřiceti let jednou za dva 
roky. Žádanku na vyšetření vystaví gyne-
kolog nebo praktický lékař.

Součástí všeobecné preventivní 
prohlídky u praktického lékaře pro dospělé 

je stanovení skrytého (okultního) krvácení 
ve stolici, jehož smyslem je případné včasné 
odhalení rakoviny tlustého střeva nebo ko-
nečníku. Provádí se jednoduchým testem ze 
vzorku stolice u všech osob od padesáti let 
věku. Test na stanovení skrytého krvácení ve 
stolici je možné nahradit preventivní scree-
ningovou kolonoskopií, která se provádí 
jednou za deset let u osob od padesáti let 
věku. Žádanku na kolonoskopii vám vystaví 
praktický lékař nebo gynekolog. 
Text: Lucie Krausová, tisková mluvčí, 
nemocnice na Františku

Květnové 
seniorské 
výlety 2023
  Pátek 12. května 2023, 8:00 
Vila löw-beer v brně
na tento výlet se přihlašuje od 14. dubna 
2023.

   čtvrtek 18. – sobota 20. května 2023
jesenicko
Tradiční družební zájezd (partnerem je 
Sdružení měst a obcí Jesenicka), který 
není koncipován pro pěší vysokohor-
skou turistiku, ale kulturně-historicky. 
ubytování v hotelu Zlatý chlum v České 
Vsi ve dvou, případně třílůžkových poko-
jích. Senior přispívá částkou 1 000 Kč. 
Pro velký zájem budou všichni přihlá-
šení slosováni a upřednostněni ti, kteří 
se v minulosti zájezdu nezúčastnili. 
Výsledky budou vyvěšeny v infocentru 
MČ Prahy 1 od 2. května a vylosovaní 
zájemci informováni o celkovém pro-
gramu.

na tento výlet se přihlašuje  
od 14. dubna 2023.

Odjezd autobusu od Rudolfina 
v ulici 17. listopadu.

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

 Způsob přihlašování. Pouze osobně přes 
podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18. 
Odhlašování stejným způsobem, popř. 
telefonicky: 221 097 280, 221 097 300. 
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělu-
jeme, že se senior může přihlásit pouze 
na jeden výlet v daném měsíci a upřed-
nostněni budou ti, kteří se nezúčastnili 
minimálně tří posledních výletů. 

den před odjezdem výletu je možné 
zavolat Karla ulma a zeptat se, zdali se 
neuvolnilo místo.

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

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

Poradna nemocnice na Františku

Ručně šité panenky pomáhají

http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
https://www.nnfp.cz/department/gynekologicke-oddeleni-2/gynekologicka-pece/
https://www.nnfp.cz/department/interni-oddeleni/gastroenterologie/
https://www.nnfp.cz/department/interni-oddeleni/gastroenterologie/
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nové české knihy
j. h. krchovský
už zase vyšlo slunce
(Host)

Kde leží klíč k legendě se 
značkou JHK? Zdálo by 
se, že ji stvořily jedinečné 
formy plus dekadence plus 
underground, ale spíš to 
bude tak, že to, o čem on 
jedinečně píše, jsou záleži-
tosti obecně srozumitelné 
pro všechno živé a občas 
snad i myslící. básník, aby 
jím skutečně byl, musí 
vydat své svědectví. Jenže 
pak je zde ještě jiný zápas. 
Vyvzdorovat na nicotě 
aspoň vteřinu, vyrvat z její 

všežravé tlamy třeba střep, učinit z něj svou skutečnost. 
To je to jediné, co duch a slovo zmůže, i když je to boj 
marný, nikoli však zbytečný. 

hovory o ukrajině
Radomyr Mokryk odpovídá 
na otázky jiřího Padevěta
(Academia)

Jak vznikala ukrajinská 
státnost a založil ukrajinu 
skutečně Lenin, jak tvrdí 
ruská média? Kdo byli ban-
derovci a proč toto téma 
dodnes vzbuzuje tolik váš-
ní? Co znamenal ukrajinský 
Majdan a byla rusko-ukra-
jinská válka nevyhnutelná? 
Knižní rozhovor Jiřího 
Padevěta s ukrajinským 
historikem a kulturologem 
Radomyrem Mokrykem na-

bízí čtenáři pohled na složité kapitoly ukrajinských dějin 
a podává moderní dějiny ukrajiny i její současný boj bez 
propagandistických klišé a historických mýtů.

Petr Placák
Fízl
(Argo)

Kniha je něco mezi esejem, 
historiografickou prací 
i beletrií a je to zároveň 
zasvěcený vhled do toho, 
jak fungovala komunistická 
Stb v době normalizace. 
Placák nekomentuje cizí 
zkušenost, materiály Stb 
se týkají jeho samotného 
a jeho přátel. Podle autora 
má kniha i didaktický účel: 
je to návod, jak se bránit 
jakémukoli vnějšímu nátla-
ku, ať už je jeho původcem 

stát, nebo cokoli jiného. druhé rozšířené vydání je mimo 
jiné doplněno o happyend – tedy vítězný polistopado-
vý soud autora s „hrdiny“ jeho knihy, důstojníky tajné 
policie. 

 

hynek čapka
Neviditelné kořeny
(Kniha Zlín)

Románová kronika o rodině 
ve víru československých 
dějin. Listopad 1989. 
Vysokoškolák Pavel prožívá 
události revolučních dní, 
které poznamená rodinná 
tragédie: jeho otec, přísluš-
ník Stb, spáchá sebevraždu. 
Pavel se navíc dozvídá, že 
je adoptovaný, a tak začíná 
pátrat po svých kořenech. 
nedlouho po druhé svě-
tové válce se snaží Tomáš 
a Anežka, zaměstnanci 
firmy baťa, uprchnout přes 

střežené hranice ze své vlasti. Co mají desítky let vzdálené 
osudy společného a jak je ovlivní bouřící dějiny? 

sTaNOVišTě kONTEjNERů duben květen červen

besední ul. (č. 2) – roh parčíku 26. 5.
pátek

Hellichova ulice 25. 4.
úterý

23. 6.
pátek

Cihelná 11. 4.
úterý

9. 6.
pátek

Horní Malostranské náměstí 23. 5.
úterý

Pohořelec horní parkoviště 14. 4.
pátek

13. 6.
úterý

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12 26. 5.
pátek

Jeruzalémská za kostelem svatého Jindřicha 21. 4.
pátek

20. 6.
úterý

Štěpánská x Řeznická 16. 5.
úterý

u dobřenských před křižovatkou s betlémskou 19. 5.
pátek

Široká naproti FF uK 28. 4.
pátek

27. 6.
úterý

Haštalská u č. 2 19. 5.
pátek

Masná x Malá Štupartská 11. 4.
úterý

9. 6.
pátek

dlouhá u č. 46 30. 5.
úterý

barvířská (křižovatka Petrské nám. x Lodecká ) 25. 4.
úterý

23. 6.
pátek

VOk jsou přistaveny v odpoledních ho-
dinách po dobu čtyř hodin (14:00–18:00 
hodin). Po celou dobu přistavení je pří-
tomna obsluha, která koordinuje ukládání 
odpadů, aby byla maximálně využita ka-

dle počtu obyvatel. Službu VOK organizu-
je a hradí ze svého rozpočtu hl. m. Praha, 
která rozhodla také o změně podmínek 
přistavení. VOK přistavuje svozová spo-
lečnost Pražské služby a. s. na základě 
smlouvy s hl. m. Prahou. 

co lze odložit do VOk

do VOK je možné odložit starý náby-
tek, koberce, linolea, zrcadla, umyva-
dla, vany a WC mísy, staré sportovní 
náčiní, autosklo a kovové předměty. 

co nelze odložit do VOk

do VOK nelze odkládat živnostenský 
odpad, jiný odpad než objemný, jako je 
například směsný komunální odpad, 
který lze vhodit do běžné sběrné nádoby, 
nebezpečný odpad (např. autobaterie, 
zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové 
oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební 
odpad, dále pak pneumatiky, elektro-
spotřebiče, televizory a PC monitory, 
počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Objemný odpad můžete zdarma odložit 
v některém ze šestnácti sběrných dvorů 
hl. m. Prahy. 

Text: (red)

Organizace svozu objemného odpadu 
od obyvatel na území MČ Praha 1 

PRVNÍ POLOLETÍ 2023
Velkoobjemové kontejnery (VOk) budou přistaveny ve stanovený den  
po dobu čtyř hodin od 14:00 do 18:00 hodin. 

pacita VOK (10 m3). Obsluha dále zajišťu-
je, aby případně odevzdané využitelné od-
pady bylo možné předat k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené a měst-
ským částem je přiděluje hl. m. Praha po-

určitě jste si někdy cestou centrem 
všimli hromad papírových krabic od-
hozených na veřejných stanovištích 
mimo separační nádoby. Je to jeden 
z problémů, který se snaží řešit oddě-
lení životního prostředí MČ Praha 1. 

Volně pohozené krabice se obje-
vují na zemi z několika důvodů – buď je 
separační nádoba již plná, nebo ucpaná 
jinou rozměrnou krabicí, která by měla být 
před vhozením rozložena či rozřezána na 
menší kusy. nejčastěji odkládají krabice 
podnikatelé, kteří možná ani netuší, že se 
tím dopouštějí přestupku na úseku odpa-
dového hospodářství. Odhození krabic, 
ale i papíru, skla a plastu vedle veřejné 

separace určené na odpad nepodnikají-
cích fyzických osob je zkrátka přestupek. 
V loňském roce uložilo oddělení životního 
prostředí podnikatelům čtyřiadvacet pe-
něžitých sankcí za bezmála 146 000 ko- 

run. Veřejné separace mohou totiž vyu-
žívat pouze fyzické osoby nepodnikající. 
nabízí se otázka: Kam patří odpad, který 
vzniká podnikatelům? Povinností podni-
katele je mj. mít zajištěno předání odpadů 
vzniklých při podnikatelské činnosti v od-
povídajícím množství písemnou smlouvou 
před jejich vznikem. Podnikatel tedy musí 
mít v provozovně umístěné vlastní nádoby 
na likvidaci odpadu, které mu svozová 
společnost bude pravidelně vyvážet. 
druhý způsob, jak mohou podnikatelé 
svůj odpad likvidovat, je využití sběrného 
dvora. Tam odpad odevzdají a sběrný dvůr 
jim vystaví potvrzení o likvidaci živnosten-
ského odpadu, tzv. vážní lístek. 

Odložení krabic je přestupek

Text: (red) Foto: Archiv MČ Praha 1

http://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/sberne-dvory.html
http://www.praha11.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/sberne-dvory.html
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Tajenka z minulého čísla: člOVěk a VěDa

Ze správných došlých odpovědí jsme vylosovali paní Vlastu Horáčkovou. 
V redakci, v oddělení vnějších vztahů, Palackého 5 ( budova polikliniky) 
na ni čeká kniha Všelijak poplantane, kterou napsal Vít Slíva a vydal Host. 
Blahopřejeme!

Nová tajenka
Účastníci vycházky se třeba rozesmáli nad informací, že při natáčení 
romantického amerického filmu Jentl (1983) asistoval mladý Zdeněk Troška 
a tajně nosil Barbře Streisandové _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (viz TAJENKU). 

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

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

681/18, 115 68, Praha1, k rukám 
Radky Jiříkové. do hlavičky e-mailu 
nebo na obálku uveďte heslo „Vítání 
občánků“. dále nám napište jmé-
no 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. 

Rozálie Duláková Rozálie ŠvestkováRozálie Krištofová

Sebastián Řebíček Vojtěch TurnerŠtěpán Turner

Z
Kryštof Kostka Nikolas Kai PirodskyMatylda Bandžaková

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

mailto:radka.jirikova@praha1.cz
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