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Milé čtenářky, milí čtenáři,
máme po volbách, které zna-
menaly změnu i pro Prahu 1
– novu senátorkou je paní
Miroslava Němcová, žena,
kte rá se nebojí dát najevo
svůj názor. Jinak se na nás
ale ze všech stran valí zmatek
a nepříjemné zprávy, takže
je někdy je těžké udržet si po-
zitivní stav mysli, ale my
v redakci se snažíme k vaší
pohodě přispět, seč nám síly
stačí. Jitka Kačánová si po-
vídala s básníkem Jiřím Žá-
čkem, jehož verše si pamatu-

jeme z dětských knížek i slabikáře. Možná doma nějakou
jeho knížku máte a můžete si jeho verše připomenout při
čtení s dětmi, které už zase ráno rozkládají sešity na do-
mácím stole místo na školní lavici. Anička Řehořová vás
pozve na procházku Prahou 1, při které objevovala stra-
šidla. A sporťák Adam Kolář zase nazul kecky a poradí
vám, kam si i v době zavřených fitcenter můžete jít zaběhat,
nebo si zacvičit pod širým nebem. Vyražte ven, protáhněte
si tělo a provětrejte hlavu na čerstvém vzduchu, bude vám
líp. A příště se snad už sejdeme v lepších časech!

Marcela Nejedlá  

KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR, 
PRŮMYSLOVÝCH OBJEKTŮ 

A VEŘEJNÝCH BUDOVPROFESSIONAL
Ů S O C O J Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID 

Nejste spokojeni s vaší úklidovou fi rmou? 
Chcete ušetřit?

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640, 
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz

Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku 
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání. 

Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.

NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ, 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU 
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aktuality z Prahy 1 na www.nasregion.cz
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V Nemocnici Milosrdných sester sv.
Karla Boromejského v Praze vznikl
ve spolupráci se sdružením Caballi-

nus Hipoterapie unikátní projekt dotykové
hipoterapie. Celý program je dílem zdejší
manažerky fundraisingu Dagmar Kuncové.
Tato fyzioterapeutická metoda využívá
dva speciálně připravené minikoně Hoogy
a Mae ve. Dotyková hipoterapie se využívá
především jako psychická pomoc pacien-
tům na oddělení paliativní péče a oddělení
ošetřovatelské péče. Vzhledem k délce hos -
pita lizace na obou odděleních se takto ne-
mocnice snaží pacientům zpříjemnit jejich
nelehkou situaci. Pokud přispějete na tuto

metodu pro pacienty Nemocnice Milosrd-
ných sester sv. Karla Boromejského v Praze
jakoukoli částkou, podpoříte dobrou věc.
Dary a dotace můžete posílat na bankovní-
účet: 27-3147280207/0100.

Unikátní projekt
– dotyková hipoterapie

Pražský hrad
uzavřen

V návaznosti na stávající epide -
mio logická opatření se z rozhod-
nutí Kanceláře prezidenta repu-

bliky uzavřel pro veřejnost celý areál
Pražského hradu. Proto nejsou veřej-
nosti přístupné ani liturgie konané v ka-
tedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Pra-
videlné nedělní mše svaté v 10 hodin
budou vysílány přes internet.

Knihovny
omezují provoz

Národní knihovna ČR sídlící v his-
torické budově Klementina na
základě krizových opatření vý-

znamně omezuje provoz. Otevírací
doba je pondělí a pátek od 10 do 16 ho-
din, v úterý, středu a čtvrtek od 13 do
19 hodin. Omezen je i provoz všech stu-
doven a ve všech prostorách platí po-
vinnost nosit roušku a dezinfikovat si
ruce. Prohlídky historické budovy jsou
zrušeny. Městská knihovna na Marián-
ském náměstí otevírací hodiny nemění,
ale ruší se všechny kulturní a vzdělá-
vací akce. Některé akce se budou stre-
amovat on-line, záznamy přednášek
najdete k přehrání na profilu knihovny
na Sound cloudu. Také ve zdej ší kni-
hovně (a ve všech pobočkách) platí pra-
vidlo tří R: rouška – čisté ruce – roze-
stupy.

Dva nové stolpersteiny, kameny zmi-
zelých, byly usazeny v Klimentské
ulici před domem číslo 3. Připomí-

nají osud Margit a Jiřího Beckových, spo-
lupracovníků „českého Wintona“ Přemysla
Pittra, zakladatele Milíčova domu na Žiž-
kově. „Zažila jsem je a vzpomínám na ně
s velkou láskou. V Milíčově byly krásné pod-
mínky, jaké neměly ani děti zámožných ro-
dičů. Vždyť které židovské děti se v době
války mohly zúčastňovat rytmiky, tělový-
chovných zařízení, čítárny, knihovny nebo
sportovních her,“ zavzpomínala Blanka Se-
dláčková, která jako dítě poznala manžele

Beckovy v Milíčově domě. Beckovi byli od-
vezeni 26. října 1941 z Prahy do lodžského
ghetta. Zavražděni byli v plynových komo-
rách v Chelmnu. 

Nové kameny zmizelých
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„Sleva z nájmů pro mě-
síc duben byla poskyt-
nuta 542 živnostní-

kům, přičemž celková hodnota
poskytnutých slev odpovídá
33 935 060 Kč. Výpovědi nebo
dohody o ukončení proběhly
u šestadvaceti subjektů, které
dohroma dy měsíčně platily
1 946 514 Kč,“ vypočítává pro
představu Martin Šebesta z tis -
kového oddělení radnice.

Rozpočet se
teprve připravuje

Podle něho je nyní předčasné
mluvit o rozpočtu městské části
na příští rok. „Je teprve ve fázi
příprav a jeho podoba není defi-
nitivní. Praha 1 udělá vše pro
to, aby nedošlo k omezení plá-
novaných důležitých investic,“
doplňuje.

Vypovězené nájmy z nebyto-
vých prostor patřících radnici,
a tím pádem výpadek platby
nájmů a slevy poskytnuté pod-
nikatelům, jsou však jen jedním
z výpadků v hospodaření. V „mí -
 nusu“ budou totiž po bezmála
sedmiměsíční koronavirové
pan demii i základní či mateřské
školy, které radnice zřizuje.

O peníze
přijdou i školy

Ty totiž běžně pronajímají
své prostory, jako jsou tělo-
cvičny či učebny, poskytovate-
lům volnočasových kroužků,
a i ty tak přijdou o peníze do
rozpočtů. A i když radnice přes -
ná čísla zatím k dispozici nemá,
je si vědoma, že čím déle nou-
zový stav potrvá, tím citelnější

budou ztráty. Základní školy na-
víc na jaře kromě výpadků
z pronájmů přišly například
o „družinovné“ a ztráty jsou sa-
mozřejmě i v úhradách za obě -
dy.

Jedničková radnice se snaží
„své“ podnikatele podporovat
i jinak než jen slevami z ná -
jemné ho. Například novým pro-
jektem „Pod porujeme provo-
zovny v Pra ze 1“. Restaurace,
prodejny ne bo třeba poskytova-
telé služeb se mohou prezento-
vat několika způsoby, na webu
radni ce, facebookovém či insta-
gramovém profilu i dalšími ces-
tami. Propagovány jsou buď pro-
střednictvím videospotů nebo
rozhovo rů. Obyvatelé jedničky
jsou vyzýváni k tomu, aby pro-
vozovny v neradostné situaci
podpořili a třeba si došli pro
oběd k výdejnímu okénku ně-
které z místních restaurací. Při-
pojit k projektu se může který-
koliv zájemce. 

Úlevy
pro podnikatele

Na základě vládního opatření
jsou opět uzavřeny mimo jiné
bary, restaurace a další stravo-
vací provozovny. Ministerstvo
financí proto minulý týden zve-
řejnilo daňové úlevy pro podni-
katele, jejichž činnost byla
usnesením vlády zakázána. Ta-
kovým daňovým subjektům bu -
de prominut úrok z prodlení
u daně z přidané hodnoty splat -
né v období říjen až prosinec
2020, bude-li daň uhrazena do
konce letošního roku, dále zá-
lohy splatné v prosinci na dani

Jednička očekává propad příjmů.
Živnostníci mohou čerpat slevy a udělat si reklamu
Praha 1 se, ostatně jako všechny pražské
městské části, musí připravit na propad
příjmů. Přesto je však rozpočet městské
části, která v metropoli v běžných měsících
velmi profituje z turistického ruchu,
připravován tak, aby nemuselo dojít
k omezení plánovaných investic.

z příjmů fyzických osob, dani
z příjmů právnických osob a da -
ni silniční. Podmínkou promi-
nutí je úhrada plateb nejpozději
do konce roku.

Prodlouženy navíc byly pro-
gramy Antivirus A (nově Anti-
virus Plus do 31. prosince),
Anti virus B a C (zatím do 31.
říj na). Antivirus Plus se vzta-
huje na firmy, u nichž došlo
k nucenému omezení provozu
na základě krizového opatření
vlády či k nařízení karantény
hygieniky. Zpětně od 1. října
v případě provozoven, které
mu sely být zcela uzavřeny, stát
vyplatí zaměstnavatelům sto
procent superhrubé mzdy až do
výše 50 000 korun na jednoho

zaměstnance, v případě za-
městnance v karanténě zůstává
náhrada 80 procent na zaměst-
nance.

Program Antivirus B se vzta-
huje na firmy, jejichž zaměst-
nanci měli překážku v práci na
straně zaměstnavatele v dů-
sledku hospodářských potíží
souvisejících s důsledky šíření
koronaviru a Antivirus C se
vztahuje na firmy do 50 za-
městnanců a spočívá v odpuš-
tění plateb odvodů na sociální
pojištění za červen, červenec
a srpen 2020, přičemž zaměst-
navatel musí splnit podmínky
udržení zaměstnanosti a udr-
žení výše platů a zaplatit včas
pojistné za zaměstnance.

Co je zakázáno…
■Na základě vládního opatření se od 14. října do 3. listopadu
zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejně pří-
stupných místech.
■ Je také zakázána přítomnost veřejnosti v restauracích, ba-
rech a hospodách, a to s výjimkou provozoven, které neslouží
pro veřejnost.
■Už začátkem října byl zakázán provoz heren a kasin, provoz
a používání vnitřních sportovišť např. tělocvičny, hřiště, po-
silovny, fitness centra a podobně a provoz umělých koupališť
a veškerých wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní.
■ Zakázány jsou také návštěvy a prohlídky zoologických za-
hrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a volnoča-
sové kroužky pro děti od 6 do 18 let.
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senátní volby

Dosavadní poslankyně Mi-
roslava Němcová (ODS)
získala v prvním kole vo-

leb více než 48 procent hla sů,
Václav Hampl (nestraník za ko-
alici KDU, Z, PRAHA, SEN),
který dosud zastupoval jednič -

ku v horní komoře Parlamentu,
dostal 20 procent odevzdaných
hlasů. Volební účast byla 38,5
procenta. V druhém kole voleb
přišlo k urnám téměř 25 pro-
cent voličů. Miroslava Němcová
se narodila v roce 1952. Poslan-

Jednička má novou senátorku
Volby přesvědčivě vyhrála Miroslava Němcová

S velkým náskokem pora-
zila Miroslava Němcová
svého protikandidáta Vác-

lava Hampla, který jí po prohře
musí „uvolnit“ senátorské kře -
slo. V čem je podle ní rozdíl me -
zi postem poslance a senátora
a na co se hodlá v horní komoře
Parlamentu zaměřit?
● Jak hodnotíte výsledek vo-
leb, náskok před vaším proti-
kandidátem byl poměrně vy-
soký…

Děkuji touto cestou všem vo-
ličům z MČ Praha  6, kterých se
týkaly letošní senátní volby. Vá-
žím si každého hlasu a děkuji
za velikou podporu i důvěru.
Výsledek voleb mě velmi potě-
šil, jsem opravdu šťastná, že
mohu v Senátu zastupovat ob-
vod č. 27, který zahrnuje Prahu
1 a 7 a části Prahy 6, 5, 2. Je to
také velká odpovědnost, ale na

novou životní etapu se těším
a jsem na ni připravena. 
● Nebude vám chybět práce
poslankyně? V čem je podle
vašeho názoru největší rozdíl
mezi tím být poslankyní a se-
nátorkou?

Poslankyní jsem byla 22 let
a 4 měsíce. Sněmovna se mi po
takové době vryla pod kůži, to
je jasné. Ale jsem sama ze sebe
příjemně překvapená, že jsem
se rozhodla pro další dobro-
družství a otevřela jsem dveře
do nové pracovní etapy svého
života. Práce poslance a sená-
tora se v podstatném neliší. Obě
parlamentní komory vytvářejí
zákonný rámec pro život v naší
zemi. Ale Sněmovna je více pro-
pojena s aktualitami vládnutí.
Hlasuje například o vyslovení
důvěry či nedůvěry vládě, tako-
vou kompetenci Senát nemá.

U Senátu je kladen důraz na
hodnoty, na nichž naše demo-
kracie stojí: dodržování ústav-
ního pořádku, obhajoba svobo -
dy. To je moje silné téma, proto
jsem se rozhodla vyměnit dolní
parlamentní komoru za horní.
●Na co se v Senátu chcete za-
měřit?

Chci se zaměřit, jak uvádím
výše, na ochranu demokratic-
kého systému, ústavních prin-
cipů a svobody. Nyní jsou tyto
hodnoty napadány ze strany
prezidenta a premiéra, to není
správné a je třeba umět se oz -
vat. Dalším velkým tématem je
pro mě  podpora kultury a drob-
ných podnikatelů, živnostníků.
Současná  doba  tyto části naší
společnosti mimořádně tvrdě
zasáhla. Bez nich se ale prospe-
rující a kulturní země neobej -
de. 

● Jak vůbec hodnotíte výsle-
dek senátních voleb, kdy
v podstatě opozice porazila
koalici?

Ukazuje se, že když se doká-
žou demokratické opoziční
strany dohodnout a spojit, vy-
tvoří sílu schopnou porazit oli-
garchisticky pojaté vládnutí An-
dreje Babiše, který se  opírá
o komunisty a prosazuje  pro-
ruské a pročínské zájmy prezi-
denta. 
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V Senátu zasedne Miroslava Němcová
(ODS) s výsledkem téměř 64 procent
odevzdaných hlasů. Druhý skončil
dosavadní senátor Václav Hampl (nestraník
za koalici KDU, Z, PRAHA, SEN), dostal
20 procent odevzdaných hlasů. V druhém
kole voleb přišlo k urnám téměř 25 procent
voličů. Němcová tak po 22 letech opustí
Poslaneckou sněmovnu a přesune se do
Senátu. 

kyní je od roku 1998. Jejímu
vstupu do politiky, věrná byla
vždy občanským demokratům,
přecházelo podnikání. V deva-
desátých letech si otevřela knih-
kupectví ve Žďáru nad Sázavou.
„Poznala jsem na vlastní kůži
nelehký život malého podnika-
tele, a proto vím, že naprostá
většina těchto lidí je slušná

a spolehlivá a znevažování je-
jich práce mě zlobí,“ říká k to-
muto životnímu období.

Brzy poté však přišla nabídka
vstoupit do politiky, a to komu-
nální. Němcová se stala radní,
potom přišel životní zlom – rok
1997, pád vlády, předčasné par-
lamentní volby a nabídka kan-
didovat do Poslanecké sněmov -
ny. Poslankyní je Miroslava
Něm cová od roku 1998.

Němcová je bezpochyby jed-
nou z nejvýraznějších tváří če-
ské politické scény. Opakovaně
je vyzývána k tomu, aby kandi-
dovala na první českou prezi-
dentku.

Svůj vztah k současné hlavě
státu naplno vyjádřila před dvě -
ma lety, kdy během inaugurač-
ního projevu Miloše Zemana na
protest opustila Vladislavský
sál.

Miroslava Němcová: Velkým tématem je pro
mě podpora kultury a drobných podnikatelů
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volný čas

Podhradí nabízí spoustu
kouzelných míst. A když
se říká kouzelných, myslí

se opravdu kouzla a čáry. V roce
1728 jistý Jakub tuze toužil po
bohatství. A chtěl ho dosáhnout
co nejrychleji. Obrátil se tedy na
síly magie. Co se stalo, když se
u kouzelné formule přeřekl?
Podle pověsti se pak před sou-
sedy tak moc styděl, že nevy-
táhl paty z domu. Od těch dob
v těchto místech chodí vysoký
muž v bílé košili s lucernou
a zvonkem a straší.

Centrum Prahy má však mís -
ta, která jsou opředena i reál-
nějšími příběhy. Petřín napří-
klad není jen o rozhledně, která
ukradla svou podobu pařížské
Eiffelovce, a o zrcadlovém sále.
Tyto sady totiž nenavštěvují jen
zamilovaní na Prvního máje.
Traduje se, že se v jedné z pe-
třínských jeskyní usídlil kolem
devadesátých let jistý německý
poustevník. Novináři se ho teh -

dy ptali, proč sem přišel. Jeho
odpověď zněla jasně. Chtěl se
setkat s novým českým panov-
níkem Václavem Havlem a za-
světit ho do umění správného
vladaření.

Proč se Strahovský klášter
jmenuje Strahovský? Dostal
jméno podle hlídek, které tu
střežily, tedy „strahovaly“, pří-
stupovou cestu od západu. Ta
to tiž v těchto místech vycháze -
la z hlubokého lesa. V něm se
moh li schovat nepřátelé, kteří
se chtěli dostat do předpolí
Praž ského hradu. Z této strany
bylo sídlo pražských knížat
a králů nejzranitelnější. V roce
1648 však klášter neunikl švéd-
skému řádění. Vojsko se zde
uby tovalo a následně sebralo
vše, co mělo nějakou cenu.
Chrám v areálu Strahovského
kláštera měl původně sloužit
úplně jinak. Měl se stát pohře-
bištěm českých panovníků. Je-
diný, kdo zde však byl pocho-

ván, je Vladislav II. se svou chotí
Gertrudou a biskup Jindřich
Zdík, spoluzakladatel kláštera.

Švédové jsou s klášterem
spojováni dodnes, a to kvůli
ducho vi, jenž tu údajně straší
a kost natýma rukama se chytá
za hrdlo. Během drancování si
jeden voják všiml náhrobní de-
sky hraběte Lažanského. S tou-
hou uzmout v hrobce nějaký
drahý prsten či zlatý křížek na
krk se s lampou spustil pod
kamen ný náhrobek. Ve chvíli,
kdy Švéd prohlížel nebožtíka,
se však krycí deska s ohlušující
ranou svezla dolů a hrobku tím
uzavřela. Až po několika letech
se opat rozhodl, že nechá po-
škozenou desku opravit. Po ote-
vření krypty se údajně našlo
tělo napůl již zetlelého klečícího
vojáka, kterého z rakve vychý-
lená kostra pevně svírá za krk. 

Černínský palác naproti Lo-
retě byl postaven jako optická
barokní protiváha Pražskému

hradu. Nechal ho vystavět hra -
bě Humprecht Jan Černín
z Chudenic. Jeho nároky na po-
dobu paláce byly veliké. V den,
kdy se stavitel chystal palác
slavnostně předat svému maji-
teli, se však dozvěděl, že hrabě
Černín právě zemřel. Jak to do-
padlo se stavitelem, jenž měl
v rukou jenom účty, a vdova po
hraběti mu nehodlala zaplatit?

Tyto na první pohled pohád-
kové příběhy jsou mnohdy do-
loženy prameny, nad kterými si
historikové mohou jen lámat
hlavy. Je tedy na každém, zda
bude tyto legendy a pověry brát
vážně. Ať už se vydáte po Praze
na vlastní pěst, nebo využijete
komentovaných prohlídek, jaké
dělá například praha-jak-ji-ne-
znate.cz, zaručeně objevíte ně -
co nového. Stačí se jen pozorně
dívat kolem sebe. Praha toho
nabízí mnohem více, než se
mno zí myslí, a to i v době, kdy
vláda zakazuje téměř vše.

Místa opředená pověrami.
Kde v Praze opravdu straší?

Pohořelec, Strahovský klášter, Petřín, Černínský palác, Loreta. To
vše jsou místa, která skrývají nějaká tajemství. Místa, která jsou
opředena pověstmi. Že v domě U Zlatého stromu straší? Proč byl
na Petříně poustevník? Nebo že loretánských zvonků je stejný
počet jako dětí jedné chudé vdovy? Stačí se jen vydat na
procházku Prahou a všem těmto tajnostem přijít na kloub.
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● Na čem právě teď pracu jete?
Zrovna dělám korekturu sbírky básní

Kdo učí ptáky zpívat. Vyjde patrně v říjnu.
Namlouvám si, že to bude moje poslední
básnická kniha, ale pokud mi vydrží inspi-
race, bránit se nebudu.
● I když jste se narodil v Chomutově,
před pár lety jste se stal čestným obča-
nem Prahy 4, kde by dlíte přes čtyřicet
let. Jak si tohoto ocenění považujete?

Člověka potěší, že na radnici sedí lidé,
kteří berou literaturu vážně. Kteří vědí, že
nejen ekonomika, ale i kultura je důležitá.
●Co pro vás Praha znamená a jaká mís -
ta v ní máte nejraději?

Přišel jsem do Prahy jako student sta-
vební fakulty začátkem šedesátých let a byl
to pro mě zázrak – divadla, koncertní síně,
galerie, studentské kluby, takže jsem léta
studií spíš proflámoval a prodebatoval na
kolejích, než prostudoval. Od té doby mám
z pražských lokalit nejraději Petřín, kam
jsem chodil na rande se svou budoucí ženou
Evou. Všude mám někoho známého nebo
kamaráda, po jednačtyřiceti letech v Praze
není divu.
● Jste na volné noze. Jak se v dnešní do -
bě uživí básník v Čechách?

Jestli se nepletu, na volné noze jsem od
roku 1992. Básničkami bych se rozhodně

Poetického tvůrce dětských básniček a říkadel Jiřího Žáčka
zná v Čechách nejspíš každý. Každý, kdo tu chodil zhruba
v posledních padesáti letech do školy. Básník z dětského
slabikáře oslaví sedmdesáté páté narozeniny.

Jiří Žáček o této fotce: Já pod jasanem

neuživil, ale díky tvorbě pro děti, divadel-
ním pohádkám a třeba i učebnicím jsem
žádné existenční trampoty nezažíval.
Vždyť já jsem autorem nejstaršího českého
slabikáře pro prvňáčky, poprvé se objevil
roku 1992 a vychází dodnes. A mám na svě-
domí i encyklopedii pro děti.

● Já si vás pamatuji z čítanky z osmde-
sátých let, ale vaše básničky čtou i dneš -
ní děti. Jak se vám daří uchovávat si poe-
tiku dětského básníka? Co je podle vás
tajemstvím dobrého spisovatele?

Jak si uchovat dětskou duši, na to žádný
recept nemám, myslím, že dětsky myslím
jen při psaní. A s tím tajemstvím také ne-
vím, hádám, že spisovatel musí mít rád lidi,
přestože je přesvědčen o opaku.
● Jakou svou knihu máte nejraději? 

Ze svých knížek mám nejraději Aprílo-
vou školu, svou první knihu pro děti, po-
něvadž mi při jejím psaní pomáhaly mé dvě
děti – ne snad že by mi diktovaly, co mám
psát, ale že mě vtáhly do fantastického dět-
ského světa. Tam se žije na plný pecky, my
dospělí už jen přežíváme.
● A které spisovatele sám rád čtete?

Z básníků mám rád ty české, Seiferta,
Hrubína, Mikuláška, Kainara, Holuba, ze

Jiří Žáček:
Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme

Jiří Žáček:
Děti žijí na plné pecky,
my dospělí už jen přežíváme

Otevřu okno do světa:
Praha je zlatá,
Praha je červená,
Praha je modrá,
Praha je zelená,
Praha je bílá, 
Praha je barevná
jak malířova paleta.
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K čemu jsou holky na světě?
Aby z nich byly maminky,
aby se pěkně usmály
na toho, kdo je malinký.
Aby nás měl kdo pohladit
a vyprávět nám pohádku.
Proto jsou tady maminky,
aby náš svět byl v pořádku.

V Jizerkách rostou

Poklid na chalupě

světových Villona, Lorku, Préverta, Fer-
linghettiho. Nedávno jsem potřetí přelou-
skal román Sto roků samoty od Garcíi Mar-
quéze, to je famózní kniha. Vracím se rád
i k povídkám Oty Pavla Jak jsem potkal ryby
a Smrt krásných srnců. Ale skvělých knih
jsou tisíce a čtenář jen lituje, že všechny
nepřečte.

● Vaše verše často ilustrují věhlasní
umělci jako například Adolf Born, autor
Krtečka Zdeněk Miler nebo Helena
Zmat líková. Také jste nedávno vydal
kníž ku básniček doprovázejících a inspi-
rovaných obrázky Josefa Lady. Jak důle-
žitý je podle vás obrazový doprovod u va-
šich básní a jak se vám se slavnými malíři
– myslím tedy těmi živými – spolupraco-
valo?

Mám rád ilustrované knížky, to pak člo-
věk chce mít ty nejlepší ilustrátory. Měl
jsem na ně štěstí, třeba s Adolfem Bornem

jsem vydal sedmnáct knížek. Uměli si po-
radit i tam, kde já bych marně přemýšlel,
co by mělo být na obrázku. Jednoduché
jsem to měl u knížky Čáry máry fuk, ať jsem
zase kluk!
● Před třemi lety vzbudila vaše báseň
věnovaná maminkám, K čemu jsou hol -
ky na světě, kontroverzní ohla sy, protože
v ní prý podporujete gendero vé stereo-
typy. Jak zpětně celou tu kauzu hodno-
títe dnes?

Rád bych věděl, jak a proč ten furor
vznikl. Někdo si básničku pro malé hol-
čičky, které milují svou maminku a chtěly
by se jí podobat, úplně nesmyslně vyložil
jako genderové prohlášení. Nedokážu to po-
chopit, na to musí být člověk buď hlupák,
nebo prudič. Nebo obojí. Naštěstí se ukáza -
lo, že rozumných lidí je u nás víc než nero-
zumných. Kdybych si myslel, že potřebuju
reklamu, řekl bych, že to byla dobrá rekla -
ma.
● V listopadu oslavíte sedmdesáté páté
narozeniny. Jaké je smiřovat se s přícho-
dem stáří a zdravotními problémy, které
jsou s tím spojené?
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K dostání ve vybraných trafikách nebo jako  
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

INZERCE V1-1010INZERCE V1-1001

space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

Jiří Žáček
■ Narozen 6. listopadu 1945 v Chomutově.
■ V roce 1987 získal ocenění zasloužilý umělec, v roce 2011
Cenu Jána Smreka a v roce 2015 medaili Za zásluhy.
■ Vydal například básnické sbírky: Okurková sezóna, Rýmy
pro kočku, Papírové růže, České moře, Vy mě taky! či Kdo se
směje naposled.
■ Pro děti napsal: Aprílová škola, Ahoj moře, Abeceda, Kočko-
vání, Krysáci anebo Chytré pohádky pro malé rozumbrady.

Nic moc. Ale když jsem před
patnácti lety skončil s rakovi-
nou na operačním stole, bylo to
horší. Smutné je, že nám umí-
rají sta ří kamarádi a kamarádky
– a ty mladší už si hledáme jen
obtížně.
● Co si myslíte, že nám všem
přinesla ko ronavirová krize
a jak to podle vás ovlivní způ-
sob myšlení současných lidí?

Vyzkoušeli jsme si, co je pro
nás důležité, ale že bychom se
„polepšili“, tomu nevěřím. Li -
dé empatičtí a laskaví budou
empa tičtí a laskaví i nadále,
a egois tičtí deprivanti jim to na-
dále budou kazit.
● Co byste na rozloučenou
popřál čtenářům Vaší 1?

Aby byli mladí, zdraví a vese -
lí. Což bych přál i sobě.

S „fofr“španělkouS manželkou Evou
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luštění

Nové knihy o Praze. Dozvíte se zajímavosti
z historie Spořilova, Záběhlic, Žižkova a Dejvic

www.nasregion.cz

Hned čtyři knihy o čtvrtích hlavního města vyšly nebo
v těchto dnech vycházejí, dostanete je v knihkupectvích
nebo informačních kancelářích v dotčených místech.
V říjnu vyjde publikace s názvem Toulky minulostí starého
Spořilova. Nová knížka přiblíží život prvních obyvatel této
pražské části a podává zprávu o způsobu jejich bydlení,
obchodní síti, službách a o neopakovatelném společen-

Čtěte na…

Obrovské ztráty. Praha přijde
\kvůli pandemii nejméně o 10 miliard
Kvůli pandemii nemoci covid-19 očekává vedení hlavního
města propad příjmů přes deset miliard korun. Z toho pro-
pad daňových příjmů zřejmě dosáhne 6,1 miliardy. Město
původně očekávalo propad ve výši až 15 miliard. Praha nyní
chystá návrh rozpočtu pro příští rok. Ten počítá s daňovými
příjmy 53,4 miliardy a ostatními běžnými výdaji 41,7 miliar -
dy, což je meziročně méně. Kolik peněz půjde na investice,

Čtěte na…

V tajence naleznete Molièrův citát

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V1 – 10: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

INZERCE V1-1009

První tři správné odpovědi

obdrží hodnotný dárkový

balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz
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Sportujte venku.
Kam jít běhat na Praze 1?
Koronavirus spolu s vládními nařízeními velice výrazně ome-

zil sportovní aktivity po celé České republice a pochopitelně
také na Praze 1. Omezen je počet účastníků pro venkovní

i vnitřní sportovní akce. Jedním z receptů na to, jak zůstat
i v dnešní nelehké době fit, je běh. Mrkněte se spolu s námi na pře-
hled míst, která jsou v Praze 1 skvěle uzpůsobena pro běhání.

Kdo z místních by ho neznal – proslulý park se svou dominan-
tou a napodobeninou Eiffelovy věže tyčící se nad Prahou. Pet -

řín nabízí spoustu možností pro běh. Park totiž disponuje rovina-
tými pasážemi zejména v okolí rozhledny. Vzhledem k tomu, že
ale jde o vrcholek nad Prahou, můžete se vydat na různá stoupání
nebo seběhy. U sochy Ferdinanda Lauba pak najdete také venkovní
fitness, jehož součástí je i jedinečný surfařský trenažér.

Petřín

Turistická památka a cesta na hrad z Klárova nabízí skvělý pro-
stor pro výběhy do kopce. Pokud se na ně ale vydáte, opět my-

slete na to, že chcete na běhání klid, a tak je dobré zvolit čas, kdy
lze očekávat na daném místě málo návštěvníků. V tomto případě
jde skutečně jen o běh do kopce, schody se rozhodně nehodí pro
klus, ale spíše pro posilovací trénink na nohy. Po zdařilém výběhu
vás čeká parádní výhled na hlavní město. Pokud vás láká klusat
přímo v turisticky nejnavštěvovanějších místech Prahy, vydejte
se třeba rovnou na královskou cestu, znovu stačí ideálně svůj
výběh načasovat.

Staré zámecké schody

Zase jsme zpátky dole u Vltavy. Pokud se vydáte podél ní, určitě
neuděláte chybu. Začít můžete na Nábřeží Ludvíka Svobody,

odkud vede pěší zóna přímo podél řeky až k Rudolfinu. Pokud do-
běhnete znovu na svůj start, určitě nezapomeňte navštívit Lan-
nova park. Ten nabízí dětské hřiště, ale hlavně také další venkovní
fitness a případně i venkovní hřiště určené pro míčové sporty od
házené přes fotbal až po basketbal.

Podél řek

Jsme v úplném centru města, ovšem najdeme tu zeleň, park
a vodu. Na Střeleckém ostrově i Žofíně si výborně zaběháte,

pokud vám nevadí absolvovat stejnou trasu vícekrát. Naopak
obřím pozitivem je nádherné prostředí a výhled na Hrad společně
s Vltavou. Pokud je ideální počasí, setkáte se tu pochopitelně s více
lidmi, recept na klid je tak jednoduchý – vyrazte běhat ráno. Vzít
s sebou navíc můžete i své ratolesti, neboť na obou ostrovech na-
jdete dětská hřiště, kde se jistě zabaví a vy budete mít čas na svůj
výkon.

Střelecký ostrov a Žofín
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servis

Bezpečnostní
informační
služba

HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

INZERCE V1-1002INZERCE V1-1011

Chcete inzerovat ve Vaše 1?

Volejte Julia
777 607 861

Více na www.vase1.cz

Během víkendů 17.10.
a 18. 10. 2020, 24.10.
a 25. 10. 2020 proběhne

v době od 8.00 do 15.00. na ce-
lém území Městské části Pra -
ha 1 podzimní etapa potřeb-
ného komplexní ho úklidu
komunikací – chod níků a vozo-
vek (KÚK).

Radnice se bude snažit, aby
byl plošný úklid všech komuni-
kací co nejpečlivější, bohužel
řada bezohledných řidičů její
práci značně komplikuje a ne-
přeparkují svá vozidla. Respek-
tujte proto, prosíme, příslušné
pokyny a doprav ní značení, aby
bylo pražské centrum čisté.

Velkoobjemové kontejne -
ry jsou přistaveny v od -
po ledních hodinách po

do bu čtyř hodin (14.00–18.00).
Po celou dobu přistavení je pří-
tomna obsluha, která koordi-
nuje ukládání odpadů, aby byla
maximálně využita kapacita
VOK (10 m3).

Obsluha dále zajišťuje, aby
případně odevzdané využitelné
odpady bylo možné předat
k dal šímu využití.

Množství VOK je omezené
a městským částem je přiděluje
hl. m. Praha podle počtu obyva-
tel. Službu VOK organizuje
a hra dí ze svého rozpočtu hl. m.
Praha, která rozhodla také
o změ ně podmínek přistavení.
VOK přistavuje svozová společ-
nost Pražské služby a. s., na zá-
kladě smlouvy s hl. m. Prahou.

Svoz objemného odpadu na
území MČ Praha 1 od 16. 10. do
20. 11. 2020

Rozhodli jste se provozovat
stánek v centru Prahy?

■ Pokud jste se rozhodli provozovat na frekventovaném
místě v centru Prahy nějaký stánkový prodej a již jste podali
na Odboru dopravy, Vodičkova 18, 110 00 Praha 1 žádost
o zařazení do Tržního řádu, brzy se dozvíte výsledek.
■ Právě nyní se posuzují žádosti, které musejí obsahovat
záměr, sortiment, vzhled prodejního místa (foto, náčrtek,
rozměry), vámi vybrané místo k umístění stánku, základní
osobní údaje.
■Žádost posuzují příslušné odbory, komise a MHMP. Další žá-
dosti se budou posuzovat až příští rok v dubnu. 

Nejste někde spokojeni s čistotou?
Stěžujte si!

Stížnosti na čistotu komunikací, ať už jde o závady ve schůd-
nosti chodníků, nebo o úklid psích exkrementů na komunika-
cích v Praze 1 apod., vyřizuje na odboru dopravy Lucie Bry-
chová (tel. 221 097 476, e-mail: lucie.brychova@praha1.cz).
Vaše připomínky přispějí k příjemnějšímu prostředí pro
všechny. A nebojte se, váš podnět určitě v radničním koši ne-
skončí.

Stanoviště kontejnerů: Termín:
■ Cihelná č. 2 pátek 23. 10., pátek 20. 11.
■ Pohořelec (horní parkoviště) úterý 10. 11.
■ Ostrovní ulice (u ZŠ) úterý 20. 10., pátek 27. 11.
■ Jeruzalémská (za kostelem) pátek 23. 10., pátek 20. 11.
■ U Dobřenských pátek 6. 11.
■ Široká (naproti FF UK) pátek 13. 11.
■ Haštalská u č. 2 pátek 3. 11.
■ Masná x Malá Štupartská pátek 13. 11.
■ Dlouhá u č. 46 pátek 6. 11.
■ Barvířská (křizovatka Petrské nám. x Lodecká) úterý 3.11.

Poslední letošní podzimní

úklid komunikací 
Velkoobjemové
kontejnery v Praze 1
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