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Jitka Smutná:
Velké role ke mně

přicházejí úplnou náhodou



 virů a bakterií

Již za 60 minut vám díky  
síle přírodního ozonu bezpečně 

dezinfikujeme celý prostor
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Objednejte si našeho technika s ozonátor
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CE certifikace
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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři, 
v březnovém čísle Vaše 1 ne-
vyhnutelně zmíníme téma,
které hýbe celým světem. Kri -
ze, které čelíme, není jedno-
duchá, ale měla by z každého
z nás dostat to nejlepší. Po -
radíme vám, jak se udržet
v psychické i fyzické pohodě,
ale také kde najít zábavu
a smysluplnou činnost. Co
dě lat v době karantény, se do-
čtete na stránkách časopisu. 
Zároveň vám poradíme, jak

pomoci nejohroženější skupině z nás, kterou jsou naši se-
nioři. Především pro ně je důležité zůstat v kontaktu a po-
moci jim s každodenní rutinou. V těžkých dobách je pro ná -
rod vždy důležité stmelit se a pomoci si navzájem. Řešení
není jen na našich politických zástupcích, ale především
na nás samotných. Nešiřme proto zbytečnou paniku a ne-
návist. Pomáhejme si a buďme ohleduplní a trpěliví k ostat-
ním. Každá krize přece jednou přejde. Do té doby se vám
pokusíme zpestřit čekání. Ve chvílích domácí nudy si ten-
tokrát můžete přečíst dva rozhovory. Věřím, že vám přine-
sou zábavu, ale i důležité informace. 

Pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje vaše Eliška

Kompletní lokální zpravodajství naleznete na www.nasregion.cz

Ty nejdůležitější 
informace z vašeho 
okolí hledejte 
každý den na 
www.nasregion.cz
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aktuality z Prahy 1 na www.nasregion.cz

„Pro všechny další případy je zří-
zena nová bezplatná celostátní
informační linka 1212, která

slou ží jako základní informační linka a roz-
cestník pro občany,“ říká ministr zdravot-
nictví Adam Vojtěch (za ANO). 

Při podezření na nákazu koronavirem
nemají občané chodit na hygienickou sta-
nici nebo do nemocnic osobně. Nejprve je
nutné zavolat na hygienickou stanici a své -
mu obvodnímu lékaři. Při příznacích dopo-
ručují hygienici zůstat dva týdny doma
a postupovat podle telefonických pokynů
hygieniků. 

Zavřené školy na Praze 1
Všechny základní, střední, vysoké a ma-

teřské školy přerušují činnost. „Mateřské
školy byly v provozu nejdéle, protože jsme
se snažili vyhovět rodičům, zejména pak
třeba matkám-samoživitelkám. Na druhou
stranu ale cítíme odpovědnost za zdraví za-
městnanců, kteří přicházejí do kontaktu
s rodiči a jejich příbuznými,“ vysvětlila
místostarostka Prahy 1 pro školství Eva

Špačková a dodala, že po uzavření základ-
ních škol a vládním vyhlášení razantních
omezení pohybu lidí ve veřejném prostoru
docházela do mateřských škol ze 720 dětí
maximálně zhruba třetina. 

Lidé mohou čerpat ošetřovné u dětí do
10 let s tím, že žádosti bude potvrzovat zá-
kladní škola, nikoliv dětský lékař. Vystavení
je možné elektronicky. Výše ošetřovného
od prvního kalendářního dne činí 60 pro-
cent denního vyměřovacího základu za ka-
lendářní den.

Telefonáty starším lidem
Lékaři doporučují lidem, aby každý den

pravidelně kontrolovali své rodiče či praro-
diče, kteří žijí sami. Právě starší lidé jsou
nejohroženější skupinou obyvatelstva a ná-
sledky nákazy pro ně mohou být fatální. 

Omezení ve veřejném životě
Po dobu nouzového stavu jsou také uza-

vřeny knihovny, většina památek a vnitřní
i venkovní sportoviště. Stravovací zařízení,
jako jsou třeba restaurace nebo bary, mají

zavřeno do odvolání. Některé prodávají
přes výdejové okénko. Muzea a galerie jsou
kvůli koronaviru také uzavřeny. Ústřední
krizový štáb doporučuje, aby lidé co nejvíce
omezili pohyb venku. Otevřené zůstávají
obchody s potravinami. 

Do odvolání je uzavřen Úřad městské
části Praha 1.

Bezkontaktní Česká pošta
Česká pošta kvůli nákaze zavedla bez-

kontaktní doručování zásilek. Například
u listovních zásilek mohou být vkládány
přímo do schránek a u zapsaných listovních
zásilek ukládány na poštu.

Balíky lze uložit na pobočce bez pokusu
o doručení a u uložených zásilek je prodlou-
žena úložní doba. 

Nákup potravin pro seniory
Praha 1 a její Středisko sociálních služeb

nabízejí pomoc svého systému tísňové péče
i těm seniorům, kteří jinak nejsou uživateli
této služby. „Kromě dětí věnujeme výraz -
nou pozornost seniorům, kteří jsou v sou-
časné závažné epidemiologické situaci tou
nejohroženější skupinou,“ vysvětlil staros -
ta Prahy 1 Petr Hejma. Na telefonních čís -
lech dispečinku tísňové služby 724 021
789 a 224 948 465, která fungují 24 hodin
denně, získají potřebné informace a záro-
veň jim jejich prostřednictvím bude v pří-
padě nutnosti poskytnuta požadovaná ne-
odkladná péče.

Standardně bude nadále fungovat terén -
ní pečovatelská služba. Prioritně bude na-
bízet zejména dovoz jídla, pomoc při úko-
nech osobní hygieny, nákupy, doprovod
k lékaři v nezbytně nutných případech či
donáš ku léků. „Tato péče bude přednostně
poskytována stávajícím klientům, kteří
tuto službu již využívají, a osamělým se -
niorům, kteří rodiny nemají nebo jejichž
rodiny a příbuzní žijí mimo ČR,“ uvádí rad-
nice Prahy 1.

Praha 1 čelí
pandemii koronaviru
Hlavní město proto muselo přijmout mnohá opatření,

která mají zpomalit šíření viru. Vláda prosí občany

o trpělivost a důsledné dodržení pravidel, která plynou

z nouzového stavu v Česku. Pražská hygienická stanice

poskytuje informace na svém webu www.hygpraha.cz/. 
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veřejný prostor

V Invest projekt převzal s pravomoc-
ným územním rozhodnutím, které
definuje výšku, hmotu, celkové roz-

měry stavby a řadu dalších detailů. Záro-
veň oslovil přední česká architektonická
studia s žádostí o funkční přepracování
vnitřních dispozic projektu a následnou
úpravu jeho vnější podoby. Ředitel společ-
nosti V Invest Jaroslav Vondřička to oko-
mentoval slovy: „Nová výstavba v historic-
kém centru Prahy je velmi citlivá věc. Vždy
by měla být podrobena pečlivému zkou-
mání místa a toho, jak nová stavba reaguje
na své okolí, jak ho mění, dotváří nebo na-
opak degraduje. Pro každé takové místo by
proto mělo vzniknout několik návrhů,
které důkladně prověří danou lokalitu a její
možnosti. Do podoby nových budov je po-
třeba promítnout širší kontext lokality

a její objemové, historické a architektonic -
ké vazby. Jedině tak může vzniknout budo -
va, která podtrhuje ducha lokality a histo-
rického centra města.“

Nová podoba budoucího
bytového domu zaujala
odbornou veřejnost

Všechny návrhy přitom musely dodržet
parametry pravomocného územního roz-
hodnutí. Nad návrhy diskutovala komise
složená ze zástupců investora a předních
českých architektů Zdeňka Lukeše, Ladi-
slava Lábuse a Josefa Pleskota. Výběr pro-
bíhal ve dvou kolech a vítězný návrh jedno-
značně podpořili všichni odborní garanti
komise. Návrh pochází z dílny studia archi-
tekta Zdeňka Fránka, který je rovněž auto-

rem dřívější podoby projektu a který při
představení nové podoby budovy mimo jiné
řekl: „Vnější fasáda budovy čerpá inspiraci
z vizuálních prvků, které byly pro tuto lo-
kalitu v minulosti typické. Jde například
o vertikální žebrování vznikající na stě-
nách v důsledku stékání dešťové vody z ta -
šek domů a průčelí, nebo o povlávající prá -
dlo sušící se na šňůrách původních dvorů.“

Nový vzhled budovy si získal u odborné
veřejnosti uznání za svoji konsenzuálnost
a za citlivou práci s kontextem místa, do
kterého je zasazen. Řada významných čes -
kých architektů ocenila například to, jak
nová podoba budovy zapadá do svého okolí
a jak dotváří jedinečný genius tohoto mís -
ta.

Speciální webová
stránka informuje
o dění kolem projektu

Projekt letos na jaře vstoupí do další fáze
realizace. V Invest požádal o obnovu sta-
vebního řízení a novou podobu domu pro-
jednal se všemi dotčenými orgány státní
správy. Po obnově stavebního řízení budou
jeho účastníci seznámeni s novou doku-
mentací k budoucí podobě bytového domu.
Investor také plánuje v oblasti provést ar-
cheologický výzkum. Spolu s tím tak zmizí
současné nelegální parkoviště, které tuto
jedinečnou lokalitu hyzdilo řadu let.

V souvislosti se svým slibem podávat ve-
řejnosti průběžné informace o přípravě by-
tového domu vytvořil V Invest speciální
webové stránky www.rezidenceumilosrd-
nych.cz. Návštěvníci zde najdou informace
o budoucí podobě projektu i o tom, co se ak-
tuálně děje. Na stránkách jsou k dispozici
také názory odborníků na to, jestli a jak
stavět v historickém centru Prahy a v loka-
litách, jako je tato.

Bytový dům U Milosrdných
čeká obnova stavebního řízení

Jsou to už dva roky, co médii proběhla zpráva, že

společnost V Invest převzala od italského investora

přípravu bytového domu U Milosrdných. V Invest přitom

dal hned na začátku jasně najevo, že bude na rozdíl od

předchozího investora aktivně a transparentně informovat

o svých plánech a pokrocích v přípravě stavby.
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volný čas

Podle psychologů na sobě
lidé nemají hledat pří-
znaky koronaviru. Nejdů-

ležitější je, udržet si zdravý ro-
zum a pokud možno pozitivní
náladu. Posilovat imunitu cvi-
čením a zdravým jídlem. Přiná-
šíme několik nápadů, jak v ka-
ranténě vyplnit čas. 

Sebevzdělání
a kultura online

Dobré je využít čas navíc,
třeba k výuce jazyků a online
kurzům. Přečíst si dlouho za-
pomenuté a časem zaprášené
knihy, které leží nevyužité ve
skříni. Vzdělávat může i film.
„Festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět
zpřístupňuje divákům své filmy
online. Ve spolupráci s online
kinem DAFilms.cz festival uve -
de vybrané filmy napříč sek-
cemi. Aktuální seznam dostup-
ných filmů najdete na webových
stránkách jedensvet.cz a da-
films.cz,“ říká mluvčí festivalu
Gabriela Gálová. 

Milovníci hudby a divadla mo-
hou sledovat koncerty a před-
stavení přes internet. „Soubor
Cirk La Putyka připravuje další
akce určené pro virtuální pro-
středí. Ve středu od 20.00 uve -
de zdarma na svém YouTube
a Facebook kanálu filmový zá-
znam novocirkusové inscenace
Up End Down Symphony s hu-
debním doprovodem Filmové
filharmonie,“ říká mluvčí sou-
boru Jiří Sedlák. 

Udržujte se
v kondici

Domácí karanténa nezna-
mená konec pohybu. Cvičení
a zdravé jídlo posilují imunitu,
která je právě v boji proti koro-
naviru nejdůležitější. Posilo-
vání neznamená jen drahé stro -
je ve sportovních centrech. Na
youtube je mnoho videí, kte rá
radí, jak cvičit přímo doma. Do -
bré jsou také protahovací cviky.
Karanténa nebude trvat na -
vždy, ale kila se po ní budou sha-
zovat jen obtížně. 

Čas v karanténě může být dar.
Přečtěte si několik tipů, jak se vyhnout nudě.

TIP:
Hledat na sobě celý
den příznaky nemoci
ničemu nepomůže.
Zaměstnejte mozek
a snažte se mít
dobrou náladu. 

Odborníci radí jíst hodně ze-
leniny a ovoce. Po páté syrové
okurce se vám ale bude otáčet
žaludek. Využijte čas navíc
a najděte nové a originální re-
cepty. Příjem vitamínů může
být i zábava. 

Pomáhejte,
kde to jde

I z domu můžete pomáhat
ostatním. Krizi přečkáme, po-
kud si budeme navzájem pomá-
hat. Každý může přispět tím, co
ho baví a na co má talent. Od šití
roušek po pozitivní telefono-
vání se seniory, kteří se nyní

zvlášť mohou cítit osaměle.
Městské části organizují pomoc
seniorům. Pokud nemáte pří-
znaky koronaviru, zjistěte si,
jestli můžete dojít starším li-
dem na nákup nebo pomoci tře -
ba s venčením psa. Nabídněte
pomoc sousedům. Zvlášť u nej-
ohroženější skupiny lidí, jako
jsou senioři, je třeba šířit osvě -
tu. Zásadní jsou informace.
Uklid ňujte je, nešiřte paniku,
vysvětlujte a komunikujte. 

Odstraňte strašáky
ze skříní

Podle psychologů je dobré
zorganizovat si den. Vyspávat
až do oběda není zdravé. Určete
si čas na koníčky, zábavu a prá -
ci. Najděte si činnost. Odpočívat
můžete i aktivně, třeba u sázení
květin. Každý den zkuste něco
nového, co vás bude bavit. Na-
bízí se malování, psaní, zpěv
a spousta dalších činností. Vrh-
něte se i na věci, které v běžném
režimu odkládáte. Udělejte si
pořádek v souborech v počítači,
popište fotky z dovolených nebo
si doma ukliďte.

Odolnost organismu posiluje i dobrá fyzická kondice

Vaši větší přítomnost doma jistě ocení domácí mazlíčci
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servis
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www.tokofi n.czPRSA JAKO V BAVLNCE

Žádejte ve své lékárně.

TOKOFIN (doplněk stravy) jako jediný kombinuje unikátní 
vlastnosti vitamínu E, který přispívá k ochraně buněk před 
oxidativním stresem, vitamínu B6 přispívajícímu k regulaci 
hormonální aktivity a Indol-3-karbinolu.
Neobsahuje žádné hormony a nezpůsobuje zvyšování hmotnosti.

■ U Dobřenských (před křižo-
vatkou s Betlémskou) 
■ Dlouhá (u čísla 46)

■ Haštalská (u čísla 2)
■ Barvířská (křižovatka Petr-
ské náměstí x Lodecká)

■ Jeruzalémská (za kostelem
sv. Jindřicha)

■Besední ulice číslo 2 (roh par-
číku)
■ Štěpánská x Řeznická

■ Horní Malostranské náměstí
■ Pohořelec (horní parkoviště)

■ Cihelná (číslo 2)
■ Jeruzalémská (za kostelem
Sv. Jindřicha)

■ Ostrovní ulice (u ZŠ)

■ Široká (naproti FF UK)

■ Haštalská (u čísla 46) 
■ Barvířská

úterý 24. března 

pátek 27. března 

úterý 31. března

úterý 7. dubna

úterý 14. dubna

pátek 17. dubna

úterý 21. dubna

pátek 24. dubna 

úterý 28. dubna

Velkoobjemové
kontejnery 
Na každém stanovišti bu -

de kontejner přistavený
pouze ve vymezeném ča -

sovém úseku dle harmonogra -
mu. Zpravidla odpoledne od
14 do 18 hodin. 

Do velkoobjemového kon-
tejneru je možné odložit na-
příklad starý nábytek, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla,
vany a WC mísy, staré sportovní
náčiní, autosklo a kovové před-
měty. 

Kontejner není určen pro
odkládání živnostenského od-

padu, nebezpečného odpadu
(ja ko jsou třeba autobaterie, zá-
řivky, barvy, motorové oleje
a obaly od nich), bioodpadu, sta-
vebního odpadu, pneumatik,
elektrospotřebičů, televizorů
a PC monitorů, počítačů, chlad-
niček, mrazáků a sporáků. 

Objemné domácí odpady je
možné předávat ve sběrných
dvorech hlavního města Prahy.
Předání odpadu ve sběrných
dvorech je pro občany s trvalým
pobytem na území hlavního
měs ta bezplatné.   

Sběrné
dvory 

Nebezpečný odpad

Sběrné dvory tvoří nedíl-
nou součást systému na-
kládání s komunálním od-

padem na území hl. m. Prahy.
Slouží k odkládání vybraných
druhů odpadů. Služby těchto
sběrných dvorů mohou bez-
platně využívat všichni Praža -
né, kteří obsluze zařízení pro-
kážou svůj trvalý pobyt na
úze mí hlavního města. Práv-
nické a fyzické osoby oprávněné
k podnikání a fyzické osoby, kte -
ré neprokážou svůj trvalý pobyt
na území města, zde mohou od-
pad odložit za úplatu s ohledem
na naplněnost kontejnerů.

Pražané mohou nebezpeč -
né odpady odevzdat ve
sběrných dvorech a mís-

tech zdarma. Stačí se prokázat
dokladem, ze kterého je zřejmý
trvalý pobyt na území Prahy.

Do sběrných dvorů patří
ten to nebezpečný odpad:
bate rie a akumulátory, barvy,
laky, rozpouštědla, lepidla, pry-
skyřice, kyseliny, zásady, pesti-
cidy, fotochemikálie, detergen -

ty, olej a tuk, léčiva, výrobky ob-
sahující rtuť , do nebezpečných
odpa dů patří i takový odpad,
který je nebezpečnými slož-
kami znečištěn, například ple-
chovka od nátěrové barvy.

Do sběrných dvorů nepatří:
nebezpečné složky stavebního
odpadu, materiály obsahující
asfalt nebo azbest, zkažené ma -
so a uhynulá zvířata, infekční
odpad.

Do sběrných dvorů patří:
objemný odpad, stavební odpad
(vytříděný bez jiných složek od-
padů) do 1 m3 za měsíc zdarma,
dřevě ný odpad, biologicky roz-
ložitelný odpad, kovový odpad,
vybrané nebezpeč né odpady,
pa pír, sklo, plasty, nápojové kar -
tony, jedlé oleje, tonery (pou ze
na SD Pod Šancemi a Zakrytá
- od občanů s trvalým bydlištěm
v Praze), pneumatiky – za po -
platek dle velikosti.

Do sběrných dvorů lze ode-
vzdat vyřazené elektrozaří-
zení: lednice, pračky, televize,
rádia, sporáky, počítače, mikro -
vlnné trouby, zářivky, úsporné
žárovky, výbojky.

Do sběrných dvorů nepatří:
asfalt, asfaltovou lepenku, eter-
nit apod., zkažené potraviny, in-
fekční zdravotnický materiál,
cytostatika, uhynulá zvířata.
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● V celosvětovém divadelním hitu ze
soud ní síně Teror se diváci stávají soudci
a hlasováním rozhodnou, jaký konec
uvidí. Co to pro vás jako herce znamená,
musíte být připraveni improvizovat?

Improvizovat nemusíme, hra Teror je
technicky napsána tak, že konce jsou dva.
Podle počtu hlasů, které se na konci sečtou,
vyhraje jedna verze, která by měla zaznít
jako rozsudek. Obecně celosvětově vítězí
jedna verze. Zajímavé je, že jen málokdy
se odehraje, aby zazněl ten druhý závěr
hry.
● Teror je morální drama postihující
velmi aktuálně problémy, před které nás
staví konflikty současného světa. Jaká
je vaše role státní zástupkyně?

Hraji státní zástupkyni, což znamená,
že hájím zájmy státu. Mohlo by to evokovat
různé soudní případy, protože zájem státu
je, aby se dodržovaly zákony a věřilo se
Ústavě, která se má chránit. Ve chvíli, kdy
máte v čele státu třeba nějakého samo-
zvance nebo diktátora, pak jeho jedinou zá-
branou je Ústava, protože při jejím poru-
šení může zasáhnout armáda nebo nějaká
jiná síla, která ho může sesadit. Právě na
to, abychom se vždy zabývali i tímhle, hra
Teror upozorňuje, nehledě na vojenské roz-
kazy, protože v ní je naprosto porušený vo-
jenský rozkaz. Nakonec stejně diváci v na-
prosté většině volí podle zdravého rozumu,
své morálky, což je dobré. Je tu ale prece-
dent, příklad toho, že když je možné volit
v jednom případě podle své morálky a ro-
zumu, tak to snad jde vždycky, nejen při

takhle velkých věcech. Myslím si, že právě
to je důvod, proč autor hru Teror napsal.
● Na internetu má hra Teror dokonce
své stránky…

Ano, existují internetové stránky, kde si
můžete Teror najít. Je tam mapa, na které
blikají světýlka, kde všude se hra právě
hraje, rozebírá se tam statisticky, kolik má
kde diváků, repríz a podobně. Zajímavé
a vzrušující pro nás je, že rozhodování di-
vákovi znesnadníme i v případě, když si
předem v novinách přečte, o čem ta hra je.
Až divák přijde na představení a uslyší jed-
notlivé argumenty, tak stejně bude občas
zviklaný. Pravděpodobné je, že se rozhod -
ne pro stranu, kterou já zrovna třeba neza -
stupuji, ale je pravda, že to rozhodování
bude mít ztížené. Zatím mi to potvrdili úpl -
ně všichni.
● Jaký je váš názor obecně na angažo-
vané divadlo? Může něco změnit, nějak
nás ovlivnit?

Divák je tvor poměrně přemýšlející,
orien tovaný v prostoru i čase, čili divadlo
ho může ovlivnit, uvést do nějakého problé -
mu, připomenout osobní zkušenost či po-
cit. Myslím, že je dobré mít režiséry, kteří
tvo ří inscenace s aktualizací divadelních
textů, kdy se třeba historický text Shake-
speara vykládá jako příběh ze současnosti.
Nejsem zastáncem toho, že bych říkala:
„Ale vždyť tam nebyly historické kostýmy,
krajky, čepce, oni tam chodili v obleku…“
Mám aktualizace ráda, protože Shake -
speare mluví pořád stejným jazykem, říká
pořád ty samé věci.

● Jste členkou souboru Městských diva-
del pražských a současně hrajete ještě
na několika dalších divadelních scénách.
Jak to zvládáte?

Je toho hodně, ale posledního asi půl ro -
ku už toho mám méně, protože nějaká
představení se uzavřela. Ráda se zabývám
zajímavými texty, snažím se ale přece jen
trošku ukrajovat pracovní dobu, takže teď
hraji už asi jen v pěti divadlech. Zábavná
pro mě je pestrost. Městská divadla by mi
asi stačila, ale někdy je i jiný soubor nebo
nabídka tematicky tak zajímavá, že přijmu
hostování.
● Prošla jste mnoha divadelními sou-
bory, včetně Národního divadla, kde jste
působila šestnáct let. Na které angažmá
vzpomínáte nejraději?

Upřímně řečeno, nejvíc vzpomínám na
lidi. Práce je v mém hereckém životě tolik,
že z některých představení zůstává jen ta-
kový pocit, i když krásný, ale detaily bych
už vám asi neřekla. Ve své době byla před-
stavení a režie Jana Kačera v Ostravě úplný
zázrak. Bylo to za totality a my jsme byli
takové akvárko uprostřed toho normalizač-
ního světa. Žádná sláva nás nečekala, ne-
měli jsme žádné kritiky, nikde se o nás ne-
psalo, peníze jsme měli tenkrát všichni
stejné, jenom jsme prostě to divadlo s Hon-
zou Kačerem rádi dělali, bylo to takové čiré.
Národní divadlo pro mě byla velká zodpo-
vědnost. Poznala jsem lidi, kteří už dnes
mezi námi třeba nejsou a já s nimi měla
možnost hrát, případně se i přátelit. Skvělá
společnost byla v naší dámské šatně, kde

Jitka Smutná:
Velké role ke mně
přicházejí úplnou náhodou

Usměvavou, energickou, osobitou herečku

s nezaměnitelným projevem znají divadelní, filmoví

i televizní diváci. Hlas Jitky Smutné mohou slýchat

i posluchači rozhlasu, herečka se věnuje ale také zpívání,

sama si i písničky skládá a hraje na kytaru nebo ukulele.

V současné době Jitka Smutná například exceluje v roli

státní zástupkyně na scéně Vršovického divadla Mana,

kam se přestěhovala aktuální hra o právu a vině Teror.
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seděla Jana Březinová, vynikající herečka
Vlasta Chramostová a Blanka Bohdanová.
Hodně jsem se od těchto tří dam nechávala
učit a chtěla jsem, aby mi vyprávěly o tom,
jak hrály, s jakým dobrým režisérem pra-
covaly vůbec ještě předtím, než já přišla
k divadlu. Z těch hereckých historek, i když
se zdá, že jsou legrace, se mnohdy dozvíte
spoustu zásadních věcí, a to je moc hezké.
Samozřejmě jsem v Národním divadle na-
vázala za ty roky spoustu přátelství, někte -
rá představení mi nikdy z paměti nevymizí.
Potkala jsem tam jednoho zásadního ko-
legu, se kterým se potkávám dodneška, a to
je Jan Vlasák. S Honzou jsme byli v Os-
travě, pak jsme se potkali v Národním, a do-
konce jsme spolu hráli první představení,
Vančurova Pekaře Jana Marhoula v režii
Jana Kačera. Hrála jsem jeho ženu Josefinu
a můj tenkrát sedmiletý syn Jakub si zahrál
malého Jana Josefa. Právě s Honzou Vla-
sákem se spolu potkáváme pořád. Měla
jsem tam ještě dalšího člověka, který mě
provází celý můj život, a to je moje nejlepší
kamarádka Zuzana Němečková. Nápověda,
která byla s námi celá ta léta v Ostravě, pak
byla v Národním divadle a teprve nedávno
přešla do Divadla pod Palmovkou. Zuzana
je divadelní člověk, jsme spolu stejně staré
a je to taková kamarádka, jakou mají všech -
ny ženský, ta nejlepší, pravá, která o vás ví
úplně všechno, které se můžete úplně se
vším svěřit.
●Měla jste také možnost pracovat s vel-
kým množstvím režisérů, každý z nich
má jiný způsob práce. Je mezi nimi ně -
kdo, kdo vám způsobem práce vyhovoval
více než ostatní?

Každá divadelní práce je úplně jiná, ale
samozřejmě mám ráda režiséra, který mi
umí poradit, který se mnou pracuje jako
s partnerem a nevyužívá toho, že případně
moje jméno by přilákalo diváky, protože
třeba právě hraju v nějakém seriálu. Mám
ráda přemýšlivé lidi a je mi pak jedno, jestli
jsou mladí nebo staří. Momentálně, přes-
tože v Národním divadle jsem se setkala
s velkými jmény české režie, jako byl na-
příklad Otomar Krejča nebo Luboš Pisto-
rius, mám ráda i režiséry, kteří prošli Měst-
skými divadly. Mým tajným koněm je Pavel
Khek, o kterém myslím ještě hodně usly-
šíme, nebo Pavel Šimák, s nímž jsem dělala
představení jako host v Ostravě.
● Ztvárnila jste řadu rolí v divadle, ve
filmu či televizi. Máte ještě nějaký nespl-
něný herecký sen, roli, kterou byste si
chtěla zahrát?

Nemám a nikdy jsem neměla herecké
sny. Vážně si nic nepřeji. Velké role, takové
ty opravdu zásadní, ke mně přicházejí
úplnou náhodou. Opravdu mám pocit, že
je to jen náhoda, bez nějakých mých zá-

sluh. Měla jsem před lety hrát za nemocnou
kolegyni v Kočičí hře. Ve chvíli, kdy jsem
uměla prvních čtyřicet stránek, se kolegyně
uzdravila a já těch čtyřicet stránek nechala
být. Byla jsem ráda, že je zdravá, a dělala
jsem dál někde jinde něco jiného. Možná
dvacet let potom mi zavolali z Hradce Krá-
lové, jestli bych nechtěla zaskočit Kočičí
hru, protože kolegyně Pavla Tomicová měla
zdravotní problémy a potřebovali k ní al-
ternaci. Přesně jsem se naučila text a pak
jsme to dali dohromady s režisérkou před-
stavení Terezkou Karpianus, což je mimo
jiné moje žákyně herectví z doby, kdy jsem
ještě učila. Dnes je výborná režisérka, která
mě režírovala zase čirou náhodou i v Di-
vadle Ungelt. V Divadle ABC ke mně zase
náhodou doputovala role ve hře, kterou
mám jako jednu z nejoblíbenějších. Byla to
Márquezova hra Sto roků samoty, kde je
stoletá matka rodu, která vypráví svůj pří-
běh od šestnácti až do sta let, a je to záro-

veň příběh Země. Navíc se to odehrává
v magickém realizmu, což znamená, že
část děje je magicky snová a část úplně reál -
ná. V tom byl Márquez mistr. Je to literatu -
ra, kterou mám ráda, a hra, ve které jsem
moc ráda hrála. Takhle náhodou teď za
mnou přichází i Čapkova Matka, kterou za-
čneme zkoušet v Divadle Mana.
● Kromě divadla hrajete často ve fil-
mech i v seriálech, a navíc se již léta vě-
nujete zpěvu, hraní na kytaru a ukulele,
sama si také skládáte písničky. Kde čer-
páte inspiraci?

Je to taková moje soukromá krajina, ve
které se pohybuji jako já, Jitka Smutná,
žádná herečka, žádná veřejně činná osob-
nost. Mám ráda příběhy, ale nejsem schop -
ná je psát třeba jako povídky, to neumím.
Jsem takový básník romantik, a tak se sna-
žím a přijde mi přirozené psát písňové
texty. Inspiraci čerpám ze života, který pro-
žívám, z kontaktu s lidmi, z příběhů, ať už
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Jitka Smutná
Herečka, zpěvačka.

■ Narodila se v Praze.
■ Vystudovala herectví na DAMU.
■ První angažmá ve Východočeském
divadle Pardubice jí sice umožnilo za-
hrát si pár pěkných rolí, ale už v roce
1976 ji zlákal do Ostravy režisér Jan
Kačer. V té době rozvinula další ze
svých talentů – zpěv. Párkrát si i zazpí -
vala s Jarkem Nohavicou.
■V roce 1990 se vrátila do Prahy a na-
stoupila do Národního divadla. Hosto-
vala i v dalších divadlech, například
Diva dle X10, Divadle v Řeznické, Švan-
dově divadle, Dejvickém divadle, Diva -
dle Na Prádle a Divadle Palace.
■ V současné době je členkou souboru
Městských divadel pražských, diváci ji
mohou vídat také na scéně Divadla Un-
gelt, Divadla na Vinohradech, Vršovic-
kého divadla Mana nebo Klicperova di-
vadla Hradec Králové.
■Známá je z českých filmů, například
Sedm hladových, Návrat idiota, Otesá-
nek a mnoha dalších. Ještě populár-
nější je díky televizi, kde v současnosti
hraje v nekonečném seriálu Ulice. Za-
hrála si také v seriálech Ordinace v rů-
žové zahradě, Cukrárna, Soukromé
pas ti, Cesty domů, Vyprávěj, Svatby
v Benátkách, Vinaři a dalších.
■ Věnuje se také zpívání a sama si pís-
ničky skládá. Založila kapelu Jitka
Smut ná – Rodinná fúze, se kterou kon-
certuje.

vymyšlených nebo pravých, je to prople-
tená pravda s fikcí.    
● Založila jste si dokonce kapelu Jitka
Smutná – Rodinná fúze. Kdo všechno
v ní kromě vás hraje?

Kapela je také úplná náhoda, protože
jsem potřebovala někoho, kdo by se mnou
hrál. Moje dcera Terezka mi doporučila Mi-
lana Kramaroviče, který bydlí kousek ode
mě ve Vršovicích. Milan má dva syny, oba
jsou kytaristé a hráli takovou tvrdou, pun-
kovou muziku. Bylo jim kolem dvaceti,
když chodili na naše koncerty, a já si vždyc -
ky říkala, co tam dělají, jsou přece úplně
jiná generace a ty naše písničky jsou úplně
jiné. No a oni se chodili tak dlouho koukat,
až jednou řekli tátovi, jestli by nemohli hrát
s námi, tak hrají. Chtěla jsem dělat jenom
autorské texty, nechtěla jsem převzaté věci,
proto jsem prosila svoji dceru Terezu Ne-
kudovou, která výborně zpívá a píše texty,
ale většinou v angličtině, jestli nemá nějaké
české věci. Terezka je také herečka, zpívá
ještě v dalších hudebních formacích a ještě
má dva malé kluky, takže toho má až nad
hlavu, ale na mou nabídku kývla, a pokud
má čas, hraje s námi.
● A co nějaká deska, plánujete nějakou
vydat?

Nikdy jsem nepočítala s tím, že bych se
herectvím, potažmo zpěvem stala nějakým
způsobem známou. Rozhodně písničky
byly amatérská část mého života. Začínala
jsem zpívat na folkových festivalech, mezi
amatérskými hráči a vůbec to nebylo o tom,
mluvit o mém zpívání do novin. Postupně
se všechno ale nějak vyvinulo, lidi mé zpí-
vání nějak těší a mají o ně zájem. Ve mně
ale pořád zůstává ten amatér, který si říká,
že to přece nemůžu dát na nějaký nosič.

Nedovedu si představit, že si nějaký člověk
odnese takový nosič domů a bude ho po -
slouchat, jako posloucháme ty úžasné zpě-
váky, které já miluju a které si doma pouš-
tím. Do toho přece určitě nepatřím.
Kon certy, to je něco jiného, tam lidem ten
zážitek dát umím. Jsem herečka a na kon-
certě lidi vidí, co prožívám, jsou tam blízko
mě a ta energie se předává úplně jinak, je
to prostě jiný zážitek. V legraci velmi ráda
říkám: „Desku ne, Jitku Smutnou můžete
mít jenom živou!“
● Byl to vždy váš sen stát se herečkou,
nebo jste někdy uvažovala i o jiném po-
volání?

Stejně jako asi většina dětí jsem měla
strašně plánů, asi nejdéle jsem chtěla být
zvěrolékařkou. Milovala jsem zvířata, ale
nemohla jsem žádné mít, protože jsme měli
malinký byt. Velmi brzo jsem si čichla k di-
vadlu, kam mě naši odmala vodili. Později
jsem už sama jezdila v sobotu i v neděli
tramvají z Nuselského údolí do ulice Dlou -
há, kde bylo divadlo pro děti a mládež Jiřího
Wolkera. Později jsem chodila na bidýlko
do Národního divadla a vůbec mě nena-
padlo, že na tom jevišti, kde hráli ti velcí
mis tři, budou jednu stát. Bylo to tenkrát
mimo všechny moje sny a přání. Jsem Be-
ran, kterého často věci nadchnou, a tak mě
v různých etapách mého života nadchlo
něco jiného. Chtěla jsem třeba být basket-
balistkou, ale ne nějakou obyčejnou, já
chtě la hrát na olympiádě. Akorát jsem měla
smůlu, že jsem vyrostla jenom do sto pa-
desáti osmi centimetrů. V době kolem roku
1968, kdy se otevírala novinářská práce
v téhle zemi směrem k pravdě, k větší in-
formovanosti, jsem chtěla dělat novinařinu
a odkrýt všechny ty lži, které jsme slýchali

předtím. Od té doby mě zajímá veřejný pro-
stor a fungování médií. Takhle se to nějak
přelévalo, ale asi od čtrnácti jsem už straš -
ně toužila hrát v divadle. Pak už byla ta
cesta zvláštním způsobem přímá, protože
v osmnácti letech jsem šla na přijímačky
na DAMU a najednou jsem tam byla. Byla
jsem vyděšená ne z toho, že mě vzali, ale
že jsem tu školu vůbec absolvovala. Pořád
pro mě byla absurdní představa, že nějaká
holka z Nuselského údolí má hrát veřejně
pro lidi, ty lidi budou na to divadlo chodit
a ještě jí za to budou platit.
●Volného času jistě moc nemáte. Pokud
si ale nějaký najdete, čemu se věnujete
nejraději?

Na koníčky mi opravdu moc času ne-
zbývá. Ráda čtu, mám ráda filmy a ráda jez-
dím do přírody. Sama, s vnuky nebo s ka-
marády jezdím moc ráda na výlety vlakem.
I když mám řidičák, tak už nejezdím a zno -
vu jsem, dokonce dnes už z přesvědčení,
chodec. Udržuje mě to v dobrém zdravot-
ním stavu, v dobré kondici a po Praze je to
asi nejrychlejší způsob dopravy.
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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 V1-0306INZERCE V1-0303

Pozornosti se teď dostává
kamennému meteorolo-
gickému sloupku z ro ku

1914 před vstupem do hlavní
budovy Masarykova nádraží.
Kdysi zobrazoval údaje o tla ku
a teplotě vzduchu a nabízel
přesný čas. Nyní bude očištěn
a opraven umělý kámen, v pro-
sklené části se objeví repliky do-
bových meteorologických pří-
strojů.

Z druhé strany bude elektro-
nický displej uka zovat součas -

ná mě ření včetně úrovně zne-
čištění vzduchu. 

Podle starosty Prahy 1 Petra
Hejmy neznamená územní roz-
voj pouze velké projekty, jako je
třeba rekonstrukce Václavské -
ho náměstí. „Často nacházíme
unikátní místa nebo objekty,
které připomínají dávné časy
a významnou měrou přispívají
k udržení genia loci sta ré Pra -
hy,“ říká Hejma. O výrobu replik
meteorologických přístrojů se
postará soukromá firma. „Měst-

ská část Praha 1 podpoří ob-
novu sloup ku odpuštěním po -
plat ku za stavební zábor. Do bu-
doucna ho chce me převzít do
majetku městské čás ti a pečo-
vat o něj,“ uvádí Hejma. 

První dochovaný slou pek
u nás byl vyroben v roce 1850
v Br ně. Většina přibyla v období
první republiky. Jejich stavby
souvisely s pozorností, kte rá se
věnovala úpravám veřejného
prosto ru, jako jsou městské par -
ky, sady nebo náměstí. Funk ci

Meteorologický sloupek

ukáže přesný čas 
Jsou otlučené, posprejované a nefunkční. Přitom veřejnost
informovaly o předpovědi počasí přibližně od poloviny 19. století.
Na území republiky jich zbyly sotva čtyři desítky. Dva z nich jsou
v hlavním městě. 

těchto malých hodinářsko-me -
teorologických orlojů dávno na-
hradily moderní technologie. 

Seznam dochovaných sloup -
ků v republice vytvořil architekt
Jan Trejbal v roce 2009. Kromě
sloupku na Praze 1 je v hlavním
městě k vidění druhý, v dejvic-
kém parku Hadovka. 

Meteorologický sloupek v de-
zolátním stavu před Masary-
kovým nádražím
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luštění

Praha 1 odklízela špatně
zaparkované a ležící elektrokoloběžky

www.nasregion.cz

Radnice Prahy 1 se rozhodla odklízet z ulic špatně zaparko-
vané či ležící elektrokoloběžky firmy Lime, které překážejí
chodcům. Společnost však přivolala policisty, kteří sběr
kolo běžek zakázali, řekl místostarosta Richard Bureš (ODS).
Půjčování elektrokoloběžek společností Lime v centru
vzbuzu je kontroverze. Na pohyb vozítek po chodnících
a nevhod né parkování si lidé dlouhodobě stěžují. Magistrát

Čtěte na…

Praha 1 přitvrzuje proti Airbnb
a podobným platformám
Zřízení Výboru proti vylidňování centra a pro podporu
komu nitního života, nová opatření v oblasti bezpečnosti
a dotace na zvýšení ochrany domů a bytů před negativními
dopa dy krátkodobých pronájmů. Městská část Praha 1 přit-
vrzuje podmínky pro krátkodobé ubytovávání turistů, které
ve stále agresivnější podobě snižuje kvalitu bydlení obyva-
tel Prahy 1. „Krátkodobé ubytovací služby v domech, které

Čtěte na…

V tajence naleznete české přísloví.

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V1 – 03: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři obdrží

audioknihu
od vydavatelství

Audiostory.

INZERCE V1-0307
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● Radnice Prahy 1 minulý týden schvá-
lila několik opatření k podpoře nájemců
na svém území. Co je hlavním bodem
schváleného usnesení? 

Vzhledem k mimořádným opatřením vlá -
dy v rámci nouzového stavu a k mož ným
negativním ekonomickým dopadům na na -
še nájemce umožní městská část Pra ha 1
odklad splátek nájemného, a to až do výše
složené kauce. To je ve většině případů ná-
jemné za tři měsíce. Nájemné se v tom to
případě bude hradit z této kauce a na její
doplnění bude mít nájemce čas do 30. čer -
v na příštího roku. Přitom není potřeba vy-
plňovat formuláře nebo zájem o odklad
plat by nájemného někde hlásit. Postup bu -
de aplikován automaticky, jakmile radnice
nedostane splátku nájemného splatnou po
1. březnu 2020. Opatření se ale netýká po-
platků za služby, které nemůžeme jako rad-
nice ovlivnit. 
● Co se stane, když se i tak nájemci
s platbou opozdí? Hrozí jim nějaké po-
stihy, sankce nebo pokuty? 

Ne, nehrozí. Městská část Praha 1 nebu -
de uplatňovat sankce za prodlení s jakou-
koliv splátkou nájemného, ale jen v přípa -
dě, že splatnost nastala v době vyhlášení
nou zového stavu v Česku. Stejně tak nebu -
de porušení platební morálky, v době nou-
zového stavu a dalších vládou přijatých kri-
zových opatření v naší zemi, považová no
za výpovědní důvod.
●Myslíte, že tato opatření budou stačit,
aby majitelé firem nezkrachovali? Chys-
táte pro ně další pomoc a úlevy? 

Chystáme i další úlevy. Radnice mě po-
věřila, abych přišel s dalšími opatřeními.
V tuto chvíli na nich pracuji. Připraveny by
měly být do konce června tohoto roku. 

● Prozradíte příklad? 
Minulý týden jsem třeba oslovil zástupce

cestovního ruchu a Hospodářské komory
Prahy 1 právě za účelem přípravy a reali-
zace konkrétních opatření v návaznosti na
usnesení Rady Prahy 1. Dopady na cestovní
ruch jsou v této krizi veliké. Vzhledem
k omezenému pohybu lidí přes hranice
klesl zájem o ubytovací služby prak ticky
přes noc na nulu. Každý majitel hotelu je
nyní v ohrožení. Probírali jsme, jak jim co
nejlépe pomoci. 
● K čemu jste došli? 

Situace kolem koronaviru se neustále
mění. Právě proto nechci nyní prozradit
další konkrétní opatření. Postup by měl
vzejít právě z komunikace s Hospodářskou
komorou a zástupci cestovního ruchu. Po-
žádal jsem je, aby přišli s nějakými kon-
krétními nápady. Potom to zkoordinujeme
s tím, co už vyhlásila radnice a zároveň co
vyhlásí stát. 
● Radnice zvažovala navýšení nájem-
ného o inflaci z předchozích let. Zvedne
se podnikům nájem i v situaci vyhláše-
ného nouzového stavu? 

Městská část Praha 1 v těchto dnech va-
lorizuje nájemné o inflaci z předchozích let.
Děje se tak pravidelně. Navýšení nájem-
ného podle smlouvy nastává obvykle od
ledna roku 2020. Rozhodnutím Rady měst-
ské části Praha 1 se ale účinnost zvýšení
nájemného pozastavuje až do odvolání.
A to bez ohledu na to, co bylo sděleno v do-
pise oznamujícím navýšení nájemného,
který jsme před časem rozesílali.  
● Jak to bude s lidmi, se kterými je rad-
nice Prahy 1 ve sporu? Třeba s těmi, kte-
rým končí nájem a jedná se o prodlou-
žení?

U nich bude situace trošku jiná. Jedná
se o subjekty, které porušily podmínky ná-
jemní smlouvy a jsou s městskou částí
v soudním sporu. V jejich případě nebude
postup odkladu až do výše kauce aplikován
automaticky. Takže nájemci, s nimiž je
městská část Praha 1 v soudním sporu, se
musí obrátit na právní oddělení Útvaru ta-
jemníka, které s nimi bude situaci řešit in-
dividuálně. Věříme, že najdeme společné
řešení. 
●Co bude s ostatními podnikateli, kteří
na Praze 1 nabízejí služby různého dru -
hu? 

Chceme jim maximálně vyjít vstříc. Je to
nejohroženější skupina, která by bez po-
moci v této těžké situaci, krachovala jako
první. U nás na Praze 1 jde především o ná-
jemce v námi pronajatých nebytových pro-
storách. Jsou to podnikatelé, kteří posky-
tují nutné služby pro chod a život místních
lidí. Všichni přežijeme, když chvilku nebu-
dou fungovat hospody a restaurace, ale pak
jsou tady právě služby, které jsou pro život
nezbytné. A to především pro Prahu 1. 
● Městská část Praha 1 dlouhodobě bo-
juje proti krátkodobým pronájmům typu
Airbnb. Prakticky v každém bytovém
domě v Praze 1 je několik bytových jed-
notek, které jejich vlastníci nepoužívají
k trvalému bydlení, ale k provozování
krátkodobých ubytovacích slu žeb. Mys-

Karel Grabein Procházka:
Chceme pomoci podnikům na Praze 1 přežít
Vyhlášení nouzového stavu v České republice postavilo
mnoho podnikatelů před otázku, jak přežít. Vzhledem
k zavřeným podnikům a převážné práci z domova trpí
česká ekonomika. Běžné náklady proto mohou být pro
malé a střední podnikatele devastující. S radním pro oblast
podnikání a správu majetku Karlem Procházkou jsme se
bavili o tom, co městská část Praha 1 udělá, aby
podnikatelům ulevila. První kroky už se podle něj realizují,
další návrhy radnice očekává koncem června. 
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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
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líte si, že dotace na nákup
a in stalaci biometrických do-
movních systémů je jediným
řešením? 

Je jedním z řešení, ale podle
mě spíše kosmetickým. Snaží -
me se jednotlivým společen-
stvím vlastníků jednotek a by-
tovým družstvům především
pomoci. Věřím, že jednorázové
a nevratné dotace na systémy,
které dům zabezpečí, našim
usedlíkům ulehčí život. Záro-
veň ale máme ustanovený vý-
bor, ve kterém se snažíme o při-

jetí zákona, který zavede licenci
na Airbnb. Máme spočítané, že
to bude trvat přibližně 12 měsí -
ců. Chceme a iniciujeme, prá vě
přes výbor na Praze 1, směrem
do Poslanecké sněmovny, přijetí
zákonné licence na provozování
těchto služeb. Ta licence by ob-
sahovala všechny podmínky
a povinnosti, které musí splňo-
vat ten, kdo Airbnb nabízí. To si
myslíme, že je jediné, co může
tuhle službu korigovat. Licenci
už přijala celá řa da evropských
měst a funguje to. 

Karel Grabein Procházka
radní pro Prahu 1

■ Předseda hnutí ANO pro městskou část Praha 1.
■ Působí v sekci cestovního ruchu, podpory podnikání, ob-
chodu a služeb.
■ Má na starosti tržní řád, strategii ekonomické činnosti a vy-
užití nebytových prostor.
■ Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ma-
nagement cestovního ruchu.
■V oblasti správy majetku a majetkových podílů se mimo jiné
zaměřuje na svěřování majetku městským částem, ekono-
mické využití rozvojových lokalit a majetkoprávní vypořádání
pozemků zastavěných komunikacemi ve vlastnictví Prahy.

Prakticky v každém byto-
vém domě v centru Prahy
je několik bytových jed-

notek, které jejich vlastníci ne-
používají k trvalému bydlení,
ale k provozování krátkodo-
bých ubytovacích služeb.

Podle starosty Petra Hejmy
zasahují tyto ubytovací služby
do atmosféry i bezpečnostní si-
tuace domů. „Domy na našem
území mají v první řadě sloužit
k trvalému a spokojenému byd-
lení. Jsem rád, že se nám do ře-
šení konečně podařilo naplno
vtáhnout politiky i Ministerstvo
pro místní rozvoj,“ uvedl Hej -
ma. 

V Zastupitelstvu Prahy 1
pro to vznikl, již zmiňovaný,
nový Výbor proti vylidňování
centra pro podporu komunit-
ního života, jehož předsedkyní
byla zvolena Bronislava Sitár
Baboráková. „Věci se dávají do

pohy bu a nyní se můžeme
intenziv ně, na denní bázi a za
pomoci odborníků, zabývat
tímto váž ným problémem,“
říká Baboráková. 

Otisk prstu nebo
dálkový odečet vody

Radnice spolu s Městskou po-
licií Praha 1 dále připravuje
nová opatření v oblasti bezpeč-
nosti. Spolu se sdružením vlast-
níků jednotek a bytovými
družstvy jsou z iniciativy rad-
ního pro majetek a bytovou po-
litiku Jana Votočka určeny nové
dotace na instalaci rádio vodo-
měrů a biometrických nebo ob-
dobných domovních vstupních
systémů. 

Díky první dotaci bude možné
rozúčtovat skutečnou spotřebu
vody jednotlivým vlastníkům
bytových jednotek, druhá do-
tace pak domy a jejich stálé oby-

Jak radnice bojuje
proti krátkodobým pronájmům? 
Městské části Praha 1 jsou krátkodobé
ubytovací služby dlouhodobě trnem v oku.
Současně ještě přitvrdila v boji proti nim,
a to především v podmínkách pro
ubytování turistů, které ve stále
agresivnější podobě, podle radnice, snižuje
kvalitu bydlení obyvatel Prahy 1. 

vatele ochrání před nezvanými
návštěvníky. Radnice Prahy 1
ta ké vítá legislativní návrh
Hany Marvanové Kordové. Ten
se zaměřuje na úpravu zákona
o krátkodobých pronájmech.
„Legislativní proces má ale svo -
je poměrně dlouhé lhůty, a tak
naše městská část už teď při-
chází s důležitými opatřeními,“
vysvětlit zavedení dílčích opa-
tření Hej ma. 

Podle něj chce radnice ne-
kompromisně postupovat proti
bezohlednému jednání ubyto-
vacích platforem a majitelů
krátkodobě pronajímaných by -
tů. „I když doufáme, že se co
nejdříve podaří přijmout tolik
potřebnou zákonnou normu,
která by vážný problém krátko-

dobých pronájmů trvale vyře-
šila, snažíme se už teď jednotli-
vým společenstvím vlastníků
jednotek a bytovým družstvům
pomoci,“ říká radní pro majetek
a bytovou politiku Jan Votoček. 

První dotace má zajistit dál-
kový odečet vody. Druhá dotace
je určena všem společenstvím
vlastníků jednotek a bytovým
družstvům, které o ni požádají,
a radnice bude v plném rozsahu
hradit nákup i práci spojenou
s osazením biometrické a ob-
dobné ochrany vstupů do do -
mů. A to včetně kamerového
sys tému a ročního pojištění
proti poškození systému. 

Žádosti o dotace musí být
podá ny nejpozději do pátku
27. břez na do 14 hodin.



Obchodní dům KOTVA otevřený v roce 1975, jako příklad luxusní -
ho československého obchodního domu, se letos dočká své rekon-
strukce, která se neobejde bez odstranění azbestu, který tato kulturní
památka obsahuje ve své fasádě. V Česku je přesto stále věnováno
málo pozornosti nebezpečným karciogenním azbestovým vláknům
a sanace častokrát neprovádí odborné společnosti. 

Mnoho z nás si ani neuvědomuje, kde všude kolem nás se můžeme
setkat s materiály obsahujícími azbestová vlákna. Ačkoli se jedná
o přírodní látku, používanou v minulém století pro svoji nehořlavost,
chemickou odolnost a schopnost tepelné i zvukové izolace, v sou-
časnosti je kvůli svým karciogenním účinkům považována za jednu
z nejvýznamnějších škodlivin, jimž může být člověk vystaven. Vde-
chování azbestových vláken rozptýlených v ozvduší může způsobovat
nádorovité onemocnění dýchacích i jiných ogánů. Nebezpečné uvol-
ňování vláken do vzduchu hrozí zejména při narušení azbestových
materiálů lámáním, vrtáním, broušením či trhnáním, neodborné ma-
nipulaci s nimi a také při neodborně prováděné sanaci.

Záludností azbestu je, že vlákna nejsou cítit, vidět a případné one-
mocnění se neobjeví okamžitě. Nemoc se často projeví až za desítky
let od doby, kdy mu byl člověk vystaven. Snad proto je mu v Česku
věnováno tak málo pozornosti ze strany stavebních úřadů, stavebních
a elektrikářských firem či obyčejných občanů, jako zadavatelů re-
konstrukcí staveb. Nebezpečí se skrývá nejenom ve známých eterni-
tových střešních krytinách, ale téměř každý z nás ve svém životě
viděl pod zásuvkou, vypínačem nebo světlem, podložku obsahující
azbest, která se běžně používala pod elektroinstalační prvky z důvodu
zvýšení požární odolnosti. Je ironií osudu, pokud jsou v neazbestové
budově odstraněny tyto materiály neodborně, může stavba nebez-
pečnými vlákny zamořit své okolí více, než stavba, která má ve svých
konstrukcích azbestová vlákna, se kterými se při rekonstrukci nema-
nipuluje. Legislativa EU zabránila celoplošnému používání azbestů
v Česku od roku 2005, přetvrvávajícím problémem avšak zůstává
zabudovaný azbest, který nadále degraduje v čase. 

Bez dostatku zkušeností a prokazatelných referencí nelze provádět
bezpečné sanace azbestových zátěží. Nakládání s azbestovými od-
pady v Česku stále vykazuje řadu nedostatků. Jde především o ne-
zodpovědný přístup původců azbestových odpadů, nedostatečný
přehled o těchto azbestových zátěžích, v podstatě skrytých starých
ekologických zátěžích, a následnou nedostatečnou kontrolu přísluš-
ných orgánů státní správy. Problémem je také nízká úroveň hlubších
znalostí o azbestové problematice. I při maximálně citlivé sanaci az-
bestu prováděné specializovanou firmou, dochází při demontáži az-
bestových materiálů k uvolňování azbestových vláken. Ta ulpívají na
pracovních oděvech, botách, rukavicích a dalších ochranných pro-
středcích, se kterými je následně zacházeno jako s nebezpečným
materiálem obsahujícím azbest. Bez patřičných zkušeností, technic-
kého vybavení a pracovníků, důsledně dodržujících dané technolo-
gické postupy, nelze práce s azbestem provádět bezpečně.  

Poučme se a všímejme si svého okolí. Odborníci společnosti AQUA-
TEST zjistili kontaminaci azbestem u řady pražských základních a ma-
teřských škol, u kterých byla v minulých letech podceňována sanace

Nebezpečné azbestové zátěže
se bojí většina evropských států, 
v Česku stále převládá lhostejný přístup 

PURUM KRAFT je ryze česká skupina environmentálních
společností, zajišťujících rozsáhlé portfolio služeb pro
ochranu životního prostředí a souvisejících činností –
vodohospodářství, odpadového hospodářství, energetiky,
stavebnictví a dopravy. K předním společnostem skupiny
patří firmy AQUATEST, SG Geotechnika, Purum či
PROFISTAV Litomyšl.  

SANACE AZBESTOVÝCH ZÁTĚŽÍ
SPOLEČNOSTÍ AQUATEST A.S.

▲ Terénní měření azbestu exkluzivní akreditovanou meto-
dou 
▲ Akreditované odběry, kvalitativní a kvantitativní určení
azbestových a anorganických vláknitých částic v pevných
vzorcích a v ovzduší 
▲ Průzkumy budov pro stanovení přítomnosti azbes tu
v Závěrečné zprávě o provedení průzkumu 
▲ Zajištění odborného odstranění azbestu při de a konta-
minovaných území

tzv. boletických panelů, ale také třeba centrály navigace Galileo
v Praze, objektu Ministerstva financí nebo Velvyslanectví České re-
publiky v Londýně. Společně se svými kolegy ze sesterské společnosti
Purum stojí za řadou realizovaných sanací azbestu po celé České re-
publice. Je věcí nás všech, abychom tento problém nenechávali bez
povšimnutí a snažili se ho řešit tak, abychom žili a pracovali ve zdra-
votně nezávadném prostředí. Jestliže společně nebudeme přistupovat
k azbestu svědomitěji a nebudeme si všímat zdánlivých maličkostí
v podobě sousedovy střechy, kdy jsou eternitové šablony s obsahem
azbestu neodborně odstraňovány a házeny přímo do kontejneru,
nebo ještě hůře jsou renovovány drátěným kartáčem a opětovným
nátěrem, nemůžeme čekat, že se bude snižovat koncentrace respi-
rabilních vláken azbestu například v našich školských zařízeních.  

Podceňované jsou průzkumy objektů na azbest před plánovými
rekonstrukcemi a demolicemi. Karciogenních vláken azbestu, které
se šíří do okolí ze starých staveb, se bojí většina evropských států,
přesto mají rekonstruované objekty v Česku ne vždy proveden sta-
vebně-technický průzkum na zjištění přítomnosti azbestu akredito-
vanou firmou. Společnost AQUATEST má dlouholeté zkušenosti s ur-
čováním azbestových materiálů a následným sanováním objektů.
Naše zkušenost nás přesvědčila, že se nikdy nelze spolehnout na
dokumentaci o stavbě, existuje-li vůbec. Při stavbě budov byly často
použity materiály, které byly zrovna v té době dostupné, nikoli ty,
které byly uvedeny v projektu, a změna materiálu není v dokumentaci
často zaznamenána. Před rekonstrukcí a demolicí budov je nezbytné
přistoupit k průzkumu, kdy technik prozkoumá budovu a vytipuje
riziková místa, kde by se azbest mohl vyskytovat. Technici společnosti
AQUATEST jsou již na místě schopni zjistit přítomnost azbestu mo-
bilním analyzátorem, odebrat vzorky a analyzovat je v laboratoři.
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