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Nezávislý měsíčník
pro Prahu 1

Javor se kácet nebude!

PŘIPRAVILA JITKA KAČÁNOVÁ, FOTO DAN HROMADA

Praha 1 ustoupila protestům místních

Stoletý javor stříbrný na Smetanově nábřeží chtěla původně
Praha 1 pokácet. Blokoval totiž přístup k takzvanému
čapadlu neboli průchodu nábřežní zdí. Na jeho záchranu se
ale postavili místní obyvatelé a petici proti jeho pokácení
podepsalo pět a půl tisíce lidí. Po dohodě s magistrátem se
Praha 1 rozhodla, že javor nakonec zůstane.
raha 1 po jednání s magistrátem ustoupila od svého původního plánu pokácet
javor u tramvajové zastávky Karlovy
lázně, kde rostl přímo v průchodu nábřežní
zdí neboli v čapadle. Průchod zakrývala ze-
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Aktuality: Vůz formule 1
se proháněl Prahou

mina, kterou městská část začala odstraňovat s tím, že původně zatravněný plácek nahradí dlážděná plocha a v budoucnu ji doplní
průchod k řece, na který naváže molo a vyhlídkové lávky.
str. 4
Servis:
Kam s odpadem v Praze 1

Po bouřlivých protestech proti pokácení javoru se celá kauza řešila až na magistrátu.
Pozemek, na kterém strom stojí, sice patří
Praze 1, nicméně magistrát je vlastníkem
onoho čapadla. Opozice z Prahy 1 proto vyzvala magistrát, ať čapadlo Praze 1 nezapůjčuje. Na magistrátu o zachování stromu,
který je podle dendrologů neboli expertů na
dřeviny v dobrém stavu, usilovali zástupci
sdružení Praha sobě. Rada hlavního města
následně na svém jednání vyjádřila nesouhlas s pokácením stromu a magistrát se
s Prahou 1 nakonec dohodl na zachování
stromu. V upraveném projektu bude čapadlo
pokračování na straně 3
str. 5
Veřejný prostor: Kostel svatého
Haštala má zpátky své zvony

aktuality

Úprava parku Cihelná

Instagram Prahy 1
úspěšný ve Zlatém lajku

na Malé Straně a na Klárově
adnice Prahy 1 letos plánuje zahájit
úpravy parku Cihelná, který se nachází na Malé Straně mezi Mánesovým mostem a Cihelnou ulicí. Celková revitalizace prostranství na břehu Vltavy naváže
na záměr hlavního města, které chce vést po
rampě pod Mánesovým mostem cyklostezku
směřující na území sousední Prahy 7. Projekt
počítá i s opravou nábřeží, stezkou pro pěší,
trávníky, hracím koutkem pro děti, pítkem,
novými stromy, lavičkami a pobytovými schody. Náklady na úpravy mají být asi 25 milionů
korun. Revitalizace má začít na začátku letošního podzimu. Proměnou projde i rušný
park na Klárově. Park se dočká jednak lepšího propojení s Vltavou, ale přibude i několik

polek Kvalikom, v rámci soutěže
Zlatý lajk 2021, prozkoumal instagramové účty radnic nad deset tisíc
obyvatel. Dohromady jich bylo šestnáct
a každý měl něco do sebe. Výběr tří nejlepších tak nebyl snadný. Nejlepším pražským Instagramem je podle kritérií
spolku magistrátní @cityofprague, následovaný Prahou 3 a Prahou 1.
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NEMOVITOSTI od A do Z
nových stromů. Městská část tak získá další
krásné zelené místo pro procházky, ale i setkávání a trávení volného času.

Vůz formule 1
se proháněl Prahou
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PŘIPRAVILA RED., FOTO MČ PRAHA 1, REDBULL.CZ
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Nabízím kompletní profesionální služby
v oblasti nemovitostí – prodej, výměnu nebo
výkup Vašeho domu, bytu, pozemku.
Vyřeším i složitější právní případy,
exekuce, zástavy, a jiné.
Poradenství zdarma – 20 let praxe.
Rychle, seriózně.

603 278 555

Týká se vás
domácí násilí?
etkáváte se doma s ponižováním,
zastrašováním, bitím? Ubližuje
vám blízký člověk? Ozvěte se intervenčnímu centru. Intervenční centra jsou
sociální služby věnující se poradenství
a pomoci obětem i svědkům domácího násilí. Nadační fond Nenech to být a Asociace intervenčních center spojily síly a vytvořily bezpečné místo pro oběti a svědky
domácího násil. Přes web https://nenech.se/ lze anonymně komunikovat a získávat rady či pomoc.
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o sedmnácti letech se 21. dubna Prahou rozeznělo burácení monopostu
formule 1. Poprvé v historii zavítal do
české metropole druhý tým aktuálního ročníku mistrovství světa Red Bull, který natáčel
v historickém centru propagační video. Akce,
kterou provázela zvýšená bezpečnostní opatření, přilákala pozornost řady fanoušků.
V dopoledních hodinách vůz RB7, s nímž Sebastian Vettel vyhrál v roce 2011 titul, projel
na prvních záběrech po Karlově mostu. Po
desáté hodině dopoledne byl již zvuk osmiválcového motoru slyšet u Pražského hradu a na
Hradčanském náměstí. Po následném dešti
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a výměně pneumatik se pokračovalo sjezdem
do historického centra a odpoledne natáčení
ﬁnišovalo u sochy Franze Kafky nedaleko
Staroměstského náměstí. „Pro všechny je to
jistě událost, že je formule 1 v Praze v takovýchto zajímavých lokalitách,“ řekl ČTK prezident Autoklubu ČR Jan Štovíček. Naposledy vůz F1 projížděl Prahou v roce 2004,
kdy zde exhibiční jízdu po Vysočanech předvedl Rubens Barrichello s vozem Ferrari. Do
hlavního města v minulosti zavítali i mistři
světa Mika Häkkinen, Fernando Alonso
a sedminásobný světový šampion Michael
Schumacher.

V Truhlářské vznikne
centrum Jednička
istorický dům v Truhlářské 8 již
více než rok prochází rozsáhlou
rekonstrukcí, které předcházel
náročný průzkum za dohledu památkářů. Vznikne zde centrum Jednička, prostor pro trávení volného času všech generací obyvatel naší městské části.
V domě budou k dispozici víceúčelový sál,
výukové prostory, herny a nezapomíná
se ani na malou kavárnu. Úpravou projde
i dvůr.

H

causa

Javor se kácet nebude!
Praha 1 ustoupila protestům místních
dokončení ze strany 1
přístupné zatím jen částečně, k úplnému
zpřístupnění dojde až po dožití javoru. K němu teď naopak přibude původně plánovaný
nový platan.
„Historické čapadlo bude v této fázi zčásti
odkryto a zpřístupněno směrem od řeky
a zájemci se k němu budou moci dostat prostřednictvím procházkového mola od čapadla Hollar. Zároveň chce Praha 1 jeho provizorní zpřístupnění po schodech z nábřeží
tak, jak je tomu u zmíněného čapadla nedaleko stejnojmenné galerie," upřesnila své nynější plány Praha 1.

Liknavý primátor?
Na jednání, které konečné dohodě předcházelo, vystoupili kritici pokácení stromu
jak z řad obyvatel, tak i opozičních politiků
Prahy 1. Přes změnu plánů v souladu s jejich

požadavkem i nadále kritizují vedení radnice
například za netransparentnost nebo za plán
na vytvoření mol na řece. „Je tady ještě
spousta otázek, na které nemáme odpovědi,“
řekl například opoziční zastupitel Prahy 1
a jeden z iniciátorů petice Petr Kučera (Zelení).
Šéf klubu zastupitelů Prahy sobě Jan Čižinský ocenil snahu opozičních zastupitelů
Prahy 1 a aktivistů o záchranu stromu, který
se podle něj pro mnohé „stal členem rodiny“.
Zastupitel Prahy sobě Pavel Zelenka poté obvinil primátora z liknavosti ve věci záchrany
stromu. Vyzval ho k omluvě a také k tomu,
aby Piráti podpořili usnesení ohledně odmítnutí zápůjčky čapadla, které se Praha sobě

opakovaně neúspěšně pokoušela prosadit na
radě. Hřib uvedl, že není možné zasahovat
do pravomocí samospráv, stejně jako vláda
musí respektovat působnost hlavního města. „To, co se počítá, je výsledek, a ten si, myslím, je dobrý,“ dodal.
Pro zamezení podobných situací v budoucnu podle primátora hlavního města Zdeňka
Hřiba na magistrátu vznikne nová pozice
manažera modrozelené infrastruktury, který bude mít na starosti mimo jiné právě zachování stromů a zeleně při přípravě různých městských projektů. Praha sobě podle
Jana Čižinského bude požadovat, aby město
zveřejňovalo plné moci architektům pro řešení veřejných prostranství.

Těší vás, že bude javor zachovaný?

Diskutujte na webu nasregion.cz/p1-javor
INZERCE V1-0503
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servis

Komplexní úklid Velkoobjemové
komunikací v Praze 1

kontejnery v Praze 1

ěhem sedmi víkendů od soboty 10. dubna proběhne
na celém území Městské
části Praha 1 jarní etapa komplexního úklidu komunikací –
chodníků a vozovek.

elkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou přistaveny
v odpoledních hodinách po
dobu čtyř hodin (od 14.00 do
18.00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha, která koordinuje ukládání odpadů,
aby byla maximálně využita kapacita 10 m3. Obsluha dále zajišťuje, aby případně odevzdané
využitelné odpady bylo možné
předat k dalšímu využití.
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ZDROJ MČ PRAHA 1, SUKL, FOTO PRAHA.EU

Seznam ulic
a termíny provádění
■ 3. května: Ulice Gogolova,
Karmelitská (v úseku Újezd –
Malostranské náměstí), Kosárkovo nábřeží (U železné lávky –
Klárov), Na baště sv. Tomáše, Na
Opyši, Nerudova, Pohořelec (mimo úseku Dlabačov – Keplerova), Sněmovní, Thunovská, Tomášská (pouze strojní čištění),
U železné lávky, Újezd (v úseku
Vítězná – Karmelitská), Úvoz,
Valdštejnská (pouze strojní
čištění), Valdštejnské náměstí
(průjezd – pouze strojní čištění),
Valdštejnské náměstí, Zámecká
■ 15. května: Ulice Besední, Harantova, Hellichova včetně parkoviště, Hroznová, Lázeňská,
Malostranské nábřeží (v úseku
Vítězná – schody do Říční), Maltézské náměstí, Nebovidská,
Nosticova, Pelclova (v úseku Nebovidská – Nosticova), Prokopská, Říční, Šeříková (v úseku
Říční – Vítězná), U lanové dráhy,
U Sovových mlýnů (Hroznová –
Na Kampě), Velkopřevorské náměstí, Vítězná (v úseku Všehrdova – Malostranské náměstí),
Všehrdova
■ 16. května: Ulice Břetislavova, Cihelná, Dražického, Dražického náměstí (Mostecká – Dražického), Jánská, Jánský vršek
(Šporkova – Vlašská), Josefská,
Letenská – část komunikace
před Ministerstvem ﬁnancí, Malostranské náměstí, Míšeňská,
Mostecká, Šporkova, Tržiště,
U Lužického semináře, Vlašská

■ 22. května: Ulice Betlémská
(Betlémská – Smetanovo nábřeží), Černá, Divadelní (včetně slepého úseku), Křemencova, Masarykovo nábřeží (Divadelní –
Na Struze), Mikulandská, Na
struze, Národní (Smetanovo nábřeží – Spálená), Opatovická,
Ostrovní, Pštrossova (včetně slepého úseku), Spálená (Myslíkova – Národní), Šítkova, V jirchářích, Vojtěšská, Voršilská, Ulice
Jindřišská (zač. u č. 10), Na příkopě (v úseku Panská – Hybernská), Nekázanka, Panská, Senovážná, Senovážné náměstí
(v úseku Jindřišská – Dlážděná),
V cípu
■ 23. května: Ulice Biskupská,
Biskupský dvůr, Havlíčkova, Hybernská, Na Florenci, Na poříčí
(po pěší zónu), náměstí Republiky (část bez pěší zóny), Petrská, Petrské náměstí (Petrská –
Truhlářská), Těšnov, Truhlářská, V celnici, Zlatnická
■ 29. května: Ulice Anežská,
Bílkova, Dušní, Elišky Krásnohorské (v úseku Bílkova – Široká), Haštalská, Haštalské náměstí, K Haštalu, Kostečná,
Kozí (mimo úsek Vězeňská –
Bílkova), Salvátorská, Široká
(v úseku Pařížská – Dušní),
U milosrdných, U obecního dvora, U staré školy, U Svatého Ducha, V kolkovně, Vězeňská, Za
Haštalem

Do VOK je možné odložit nábytek, koberce, linolea, zrcadla,
umyvadla, vany, sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.
Do VOK nelze odkládat živnostenský odpad, jiný odpad než
objemný jako je např. směsný
komunální odpad, nebezpečný
odpad, bioodpad, stavební odpad, dále pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a monitory, počítače, lednice a sporáky.

Stanoviště kontejnerů
■ Besední ul. (č. 2 – roh parčíku)
■ Horní Malostranské náměstí
■ Pohořelec (horní parkoviště)
■ Jeruzalémská (za kostelem sv. Jindřicha)
■ U Dobřenských (před křižovatkou s Betlémskou)
■ Haštalská (u č. 2)
■ Dlouhá (u č. 46)

www.vase1.cz
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Kam s použitým respirátorem
a samotestovací sadou na covid-19
■ Použité jednorázové ochranné pomůcky, ať už jsou to respirátory, zdravotní obličejové masky či rukavice, patří jedině do směsného komunálního odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku,
ten pevně zavázat, a pak dát do pytle se směsným komunálním
odpadem a ten opět zavázat.
■ Použité ochranné pomůcky se nikdy netřídí a neodkládají do
kontejnerů na tříděný odpad. Testovací sady, určené pro sebetestování osob bez asistence zdravotního personálu, lze v souladu se
zákonem o odpadech rovněž řadit mezi směsný komunální odpad.
■ K prevenci před rizikem, že testovaná osoba je SARS-CoV-2 pozitivní, je však vždy třeba veškerý odpad z testovacích výrobků
ukládat do pevného plastového pytle určeného na tyto odpady.

Jak nakládat s olejem
■ Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v každém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou označující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyňských
olejů z domácností.
■ Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lahvích,
uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Vaše 1. Nezávislý měsíčník o dění v Praze 1, vydává A 11, s. r. o., Ortenovo náměstí 36, Praha 7, 170 00, IČ 27120805,
Registrace MK ČR E 21850, Ročník II, vychází měsíčně, Datum vydání květnového čísla 3. 5. 2021
Příjem inzerce: Jitka Lenková, jitka.lenkova@a11.cz, tel.: 604 684 834
Šéfredaktor: Marek Brodský, marek.brodsky@a11.cz, tel.: 602 342 370, Editorka: Marcela Nejedlá, marcela.nejedla@a11.cz
Uzávěrka podkladů a inzerce příštího čísla 30. 5. 2021, časopis vychází 7. 6. 2021
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Datum
25. 5.
28. 5.
4. 6.
18. 5.
21. 5.
11. 5.
14. 5.

Kostel svatého Haštala má zpátky

všechny své zvony
Po sto pěti letech vyzvánějí z věže kostela
svatého Haštala na Starém Městě zase
všechny zvony – před dvěma týdny sem byly
vyzvednuty dva nové, Haštal a František.
Sbírku na jejich výrobu vyhlásil spolek
Sanctus Castulus, latinsky svatý Haštal.
vony vyšly na 1,2 milionu
korun a odlilo je zvonařství
Grassmayr v rakouském
Innsbrucku.
Zvon Haštal má v průměru
118 centimetrů, váží 1130 kilogramů a je laděn do tónu f1. Na
plášti má reliéf svatého Haštala
a jeho manželky svaté Ireny spolu s veršem z žalmu 37: „Dědictví spravedlivých potrvá navěky“. Zvon František je poháněný

Z

motorem, má průměr 80 centimetrů, váží 330 kilogramů a laděn je do c2. Zasvěcen je svatému Františku z Asisi, který je
zobrazen na plášti zvonu. Na
něm je i reliéf svaté Anežky a latinský nápis „Hlas Páně, hlas
svobody“.
V kostele byly původně tři zvony, dva z nich byly zabaveny za
první světové války v roce 1916
a zůstal pouze jeden pocházející

z roku 1690 a nazývaný Vavřinec-Florian. Svatý Haštal je patronem zemědělců a pastýřů. Má
chránit před bleskem, povodní

INZERCE V1-0501

a nemocemi domácího zvířectva.
Haštal žil v Římě ve 3. století za
vlády císaře Diokleciána. Pocházel z urozené rodiny a údajně byl
správcem a sklepníkem Diokleciánova paláce. Společně se svým
přítelem svatým Tiburciem se
obrátil na křesťanskou víru a poskytoval úkryt křesťanům během pronásledování. Nakonec
byl sám zatčen a popraven.
V českých zemích je mu zasvěcen jediný kostel právě na Starém Městě. Byl postaven jako románská bazilika, vedle něj byl
zbudován Anežský klášter. Patřil
tehdy k nejvýznamnějším chrámům v Praze, podací právo k němu měly české královny, dodnes
se jeho okolí nazývá Haštalská
čtvrť. V době vrcholné gotiky byl
přestavěn.
Ke kostelu se váže řada pověstí
a zajímavostí. Krom toho, že je
zřejmě jedním z klíčových míst
Rychlých šípů Jaroslava Foglara,
se také tvrdí, že právě tady byla
k poslednímu odpočinku uložena
Anežka Přemyslovna.

INZERCE V1-0502

PŘÍMĚSTSKÝ PRÁZDNINOVÝ

GOLF KEMP 2021
E SI
UŽIJT É
L
V
K
S Ě
INY
N
D
PRÁZ EM!
LF
S GO

pod vedením profesionálních trenérů
8 TURNUSŮ 5. 7. – 27. 8.
Termíny (pondělí – pátek):
I. 5. 7. – 9. 7., II. 12. 7. – 16. 7.,
III. 19. 7. – 23. 7., IV. 26. 7. – 30. 7.,
V. 2. 8. – 6. 8., VI. 9. 8. – 13. 8.,
VII. 16. 8. – 20. 8., VIII. 23. 8. – 27. 8.

BASIC GOLF 6 – 9 LET
5.900 Kč

PLAYER GOLF 9 – 15 LET
7.900 Kč

Golf Club Hodkovičky, z.s., Vltavanů 546, 147 00 Praha 4
e-mail: tcm@hodkovicky.cz,
tel.: +420 244 460 435, +420 737 284 377

www.hodkovicky.cz

www.vase1.cz

5

PŘIPRAVILA MARCELA NEJEDLÁ., FOTO WIKIMEDIA.CZ

veřejný prostor

NOVINKA!
Sorry Křížovky
s desítkami vtipných tajenek

jen za 39 Kč
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K dostání ve všech traﬁkách nebo jako předplatné na

www.a11.cz/predplatne

27
INZERCE V1-0506

