
PROSINEC
Vychází 5. 12. 2022

Nezávislý měsíčník
pro Prahu 1

Kdo koupí slavnou věž, ještě
není jisté. Vážný zájem o ni má
hlavní město i Praha, stojí o ni
ale ještě minimálně deset
dalších kupců. Generální vikář
pražské arcidiecéze Jan Balík
řekl, že církev chce ekonomicky
nevýhodný majetek prodat co
nejlépe. Samozřejmě.

Nové zastupitelstvo Prahy 1 by památ-
kově chráněnou Jindřiškou věž kou-
pit chtělo. Podle nové starostky Pra -

hy 1 Terezie Radoměřské (TOP 09) je koupě
městem nebo městskou částí na místě. Zá-
jem o koupi památky projevil i pražský pri-
mátor Zdeněk Hřib (Piráti), který současně
arcibiskupství zkritizoval za to, že metropoli
nebo městskou část neoslovil jako první
a přímo.

Jako horký brambor
O prodeji Jindřišské věže se přitom mluví

již několik let. Když ale média upozornila na
inzerát, ve kterém ji církve nabízí za 75 mi-
lionů, město začalo jednat. Kolik její prodej
ale nakonec vynese zatím tak jisté není. Jed-
nička by totiž věž koupit chtěla, ale sama na
ni nemá, a zda má velká Praha na její nákup
dost financí, nikdo nezmínil. Přitom ve hře
nejsou jen zástupci hlavního města a Jed-
ničky, církev je připravená prodat desetipa-
trovou věž v lukrativní lokalitě vedle Seno-
vážného náměstí v podstatě komukoliv.

„Jestli si ji koupí magistrát, Praha 1 nebo
člověk, který má chuť mít takovou věž, aby
se jednou jmenovala po něm, je z byznyso-
vého hlediska jedno. Pro nás je důležité pro-
dat to tomu, kdo dá nejlepší nabídku,“ upo-
zornil vikář Balík a dodal, že podle něj
vyžaduje na opravách investici asi dvacet až
třicet milionů korun. Dlouhodobý nájemce
by podle něj budovu zhodnotil. Stejně chce

Tanečky kolem Jidřišské věže.
Církvi se hlásí další zájemci

pokračování na straně 3 Fo
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2Zpravodajství z Prahy 1

Největší vánoční strom září od soboty
26. listopadu na Staroměstském ná-
městí. Strom letos přijel z obce Kyt-

lice-Mlýny z Ústeckého kraje. Do výšky pě-
tadvaceti metrů rostl 58 let. Tradiční smrk
ztepilý pochází ze stejného pozemku jako
patnáctimetrový smrk pro Václavské náměs -
tí. Oba stromy jsou ozdobeny červenými kou-
lemi a světelnými hvězdami různých ve -
likostí. Smrk na Staroměstském náměstí
nabídne každou půl hodinu po setmění svě-
telnou animaci. Střídat se budou dvě melo-
die: Alžbětínská serenáda v podání Karla
Gotta a orchestrální podoba skladby All
I want for Christmas is you.

Dominantou Mariánského náměstí je
osmi metrový smrk ozdobený v barvách
Prahy, zlatými a červenými koulemi. Vánoční
výzdobu doplňuje moderní dřevěný betlém
a Ježíškova nebeská kancelář. Unikátní bet-
lém byl vytvořen z modřínu pomocí moto-
rové pily, jeho tvůrcem je řezbář Jan Kužel
z Dobré Vody u Hořic. Ježíškovu nebeskou
kancelář pak představuje kaplička, v níž si
příchozí budou moci napsat na nekonečný
dopisní papír svá tajná přání a zazvonit na
zvonec, aby se vyplnila.

Další vánoční stromky na území první
měst ské části svítí na Petrském náměstí, Ko-
zím plácku, před radnicí ve Vodičkově ulici,
na Betlémském náměstí, Malostranském ná-
městí nebo na náměstí na Kampě.

Vánoční trhy nabízí
pestrý sortiment i program

Na území Prahy 1 se letos vánoční trhy ko-
nají na obou březích. Například v horní části
Václavského náměstí pořádá Sdružení No-

vého Města pražského vánoční trhy pod ná-
zvem Václavské Vánoce. Václavské Vánoce
pořádá spo lek od počátku hlavně pro Praža -
ny a místní obyvatele. Návštěvníci zde na-
jdou tradiční řemeslné stánky výhradně s če-
skými výrobky, charitativní stánky a spoustu
hudebních vystoupení či štědrovečerní bo-
hoslužbou pod širým nebem.

Vánoční trh před budovou Nové radnice
na Mariánském náměstí tvoří osm prodej-
ních stánků, v nichž neziskové organizace
a také společnosti hlavního města předsta-
vují svou činnost a nabízí k prodeji různé vý-
robky. Nakoupit je zde možné například
šperky, řezbářské a další řemeslné výrobky,
vánoční dekorace, květiny a samozřejmě
i různé dobroty a něco na zahřátí. Každý ná-
kup podpoří prodejce z neziskových organi-
zací. O adventních víkendech se tu návštěv-
níci mohou těšit i na divadelní, hudební,
pěvecká a další vystoupení. 

Největší vánoční trhy na Staroměstském
nabízí minimalistický styl s odkazem na če-
ské tradice s příběhem Nebeských Vánoc. Ná-
městí letos hlídá pět velkých andělů o veli-
kosti čtyři až šest metrů. Dva fungují jako
fotopointy. Návštěvníci si mohou udělat pa-
máteční snímek v náruči křídel anděla nebo
při procházení tělem anděla. Dva andělé
s křídly zdobí vyhlídkový most a jeden sym-
bolicky rozsvěcí svíčku na vánočním stromě.
Betlém umístili organizátoři k mariánskému
sloupu. Prodejci v 79 stáncích nabízí přede-
vším vánoční zboží a české rukodělné vý-
robky. Tržištěm voní tradiční svařené víno
a nechybí ani vánoční pokrmy, jako jsou hor -
ké kaštany, horký punč, medovina, horká čo-
koláda, vánoční perníčky, pražené mandle,

vánoční cukroví a další klasické občer-
stvení.Na Staroměstském náměstí se ve
třech prodejních stáncích prostřídá také ně-
kolik charitativních organizací, které nabíd-
nou své výrobky. Návštěvníky čekají po celou
dobu největších vánočních trhů živá vystou-
pení na multifunkčním pódiu. To nabídne
3000 vystupujících z různých koutů Evropy
i pestré charitativní projekty. Chybět nebude
například Mikulášská show 5. prosince. Ště-
drodenní naladění zajistí přímo na Štědrý
den Česká mše vánoční, Hej mistře, v podání
stočlenného orchestru. Novoroční zpěvy –
árie z českých oper – zazní 1. ledna. Trhy tra -
dičně poslední den projde průvod Tří králů.

Na náměstí na Kampě pořádá Spolek ob-
čanů a přátel Malé Strany a Hradčan tradiční
vánoční trhy s mikulášskou, prodejem vý-
robků lidových řemesel a občerstvením.
Další trhy se uskuteční v dolní části Václav-
ského náměstí, na Malém náměstí (rynku),
na náměstí Republiky před Palladiem a na
začátku ulice V Celnici. Vánoční trhy se kona -
jí také na Hradčanském náměstí. red

Advent na Jedničce se
vrací k oblíbeným tradicím
Obyvatelé i návštěvníci centra metropole se mohou těšit na
vánoční výzdobu, rozsvícené stromy v jednotlivých čtvrtích
i vánoční trhy. Letos se předvánoční doba na Jedničce ponese
v duchu obnovy oblíbených tradic přerušených covidem.

Největší vánoční trhy na Staroměstském
náměstí pořádá společnost Taiko.

Ve středu 14. 12. se uskuteční 1. roč-
ník vánočního charitativního bazár -
ku dětského oblečení, který pořádá

advokátní kancelář Aegis Law společně
s obecně prospěšnou společností Život dě-
tem za podpory partnera CPI Property
Group. Bazárek je určen pro veřejnost a bu -
de se konat v sídle kanceláře v Jungman-
nově ulici. Výtěžek půjde na pomoc pětileté
Adélce trpící dětskou mozkovou obrnou.

Návštěvníci se mohou těšit na různé za-
jímavé a originální kousky dětského oble-
čení, dětský koutek a především příjemnou
předvánoční atmosféru. Veškerý výtěžek
z charitativního bazárku poputuje na po-
moc pětileté Adélce Zahradníčkové, které
byla v raném věku diagnostikována dětská
mozková obrna. Adélka má zpomalený psy-
chomotorický vývoj a neobejde se bez pra-
videlných rehabilitací, které jsou nezbyt-

nou součástí jejího života. Rehabilitace
Adélce nesmírně pomáhají, ale jsou také fi-
nančně nákladné. Přestože díky nim dělá
Adélka velké pokroky, čeká jí ještě dlouhá
cesta.

Podpořit Adélku můžete nejen svou účas -
tí na bazárku a zakoupením dětského ob-
lečení, ale také jeho poskytnutím za účelem
jeho prodeje. Neprodané oblečení půjde do
Klokánku a dětských domovů. red

Vánoční charitativní bazárek podpoří malou holčičku
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3 Zpravodajství z Prahy 1

církev postupovat i se svým dalším vlastnic-
tvím. „Vyhodnocujeme postupně náš nemo-
vitý majetek a ten, který je neproduktivní,
se snažíme výhodně prodat a finance aloko-
vat především do nájemního bydlení,“ dodal
Balík.

Církev dá Praze čas
Na výzvu primátora Hřiba ale přece jen

k jednání mezi zástupci arcibiskupství
s pražským radním pro majetek Janem Cha-

Tanečky kolem Jidřišské věže.
Církvi se hlásí další zájemci

dokončení ze strany 1

● Radní první městské části na svém posledním zasedání rozhodli, že navrhnou za-
stupitelům projednání koupě Jindřišské věže. „Prodiskutujeme podmínky prodeje a roz-
sah cizích práv vztahujících se k věži a samozřejmě také cenu, protože částka, která
byla zveřejněna a je navíc podle všeho ‚startovní‘, je daleko nad možnostmi naší městské
části. Pokud ho budeme znát, probereme i názor hlavního města na případnou koupi,“
popsala starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská, která očekává, že zastupitelé rozhodnou
o dalším postupu Prahy 1. Další jednání Zastupitelstva MČ Praha 1 by mělo proběhnout
14. prosince.  

● Jindřišská věž bývala zvonicí blízkého kostela svatého Jindřicha a svaté Kunhuty.
Stavba z 15. století je vysoká téměř šedesát šest metrů, a je tak nejvyšší volně stojící
zvonicí v Praze. Ciferník hodin zdobí po stranách barevné znaky Starého a Nového
Města a zemí Koruny české. Nejstarším zvonem na Jindřišské věži je 723 kg vážící
Maria, kterou v roce 1518 ulil zvonařský mistr Bartoloměj. Největší ze zdejších zvonů
je Jindřich z roku 1680, přelitý v roce 1804 s úctyhodnou hmotností 3350 kg. Poslední
Dominik váží 1000 kg a v roce 1850 jej přelil zvonař Bellmann.Jindřišská věž je na prodej zatím za

75 milio nů korun.

brem a starostkou Prahy 1 Terezií Radoměř-
skou (oba TOP 09) došlo. Chabr poté uvedl,
že církev dá městu potřebné informace a čas
do konce roku, aby mohlo vypracovat ana-
lýzu nutnou pro předložení vlastní nabídky
na odkup.

„Předpokládám, že do konce roku bychom
měli vědět, jestli město bude podávat na-
bídku, a pokud bude, tak v jaké výši,“ komen-
toval výsledek Chabr. Rozhodnutí o samot-
ném odkupu pak bude na zastupitelstvu,

případně nové radě města, bude-li už zvo-
lena. Pokud ne, mohl by to být v nákupu Jin-
dřišské věže zásadní zádrhel.

Ve stejném duchu se ke schůzce vyjádřil
i generální vikář: „Určitě do konce roku poč-
káme s rozhodnutím, komu Jindřišskou věž
prodáme.“ A potvrdil, že medializace prodeje
v posledních dnech vede k tomu, že se ke
koupi hlásí v hojném počtu i další zájemci
a že je tedy nutno předpokládat i vyšší cenu.

Táňa Pikartová

Jindřišská věž v centru metropole bude mít nového majitele. Arcibiskupství ji pro-
dává.
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4Zpravodajství z Prahy 1

Jak nakládat s olejem
●Oleje z fritovacího hrnce nebo třeba pánve lze odevzdat v kaž-
dém sběrném dvoře, kde jsou umístěny nádoby s nálepkou ozna-
čující, že jde o nádoby určené k odkládání použitých kuchyň-
ských olejů z domácností.
●Olej musí být zbavený zbytků jídla a musí být v uzavíratelných
obalech, ne však skleněných, ale pouze v plastových PET lah-
vích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.
● Použité oleje a tuky jsou zpracovány a využity na ekologicky
šetrné výrobky.
● Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují kanalizační síť
a svody v domech. Zdroj MČ Praha 1

Velkoobjemové kontejnery
(VOK) jsou přistaveny
v odpoledních hodinách

po dobu čtyř hodin (od 14 do 18
hodin). Po celou dobu přistavení
je přítomna obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů, aby byla
maximálně využita kapacita
10 m3. Obsluha dále zajišťuje,
aby případně odevzdané využi-
telné odpady bylo možné předat
k dalšímu využití.

Množství VOK je omezené
a městským částem je přiděluje
hl. m. Praha dle počtu obyvatel.
Službu VOK organizuje a hradí
ze svého rozpočtu hl. m. Praha,
která rozhodla také o změně
podmínek přistavení. VOK při-
stavuje svozová společnost Praž-
ské služby a.s. na základě smlou -
vy s hl. m. Prahou.

Do VOK je možné odložit starý
nábytek, koberce, linolea, zrcad -
la, umyvadla, vany a WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo
a kovové předměty.

Do VOK nelze odkládat živnos-
tenský odpad, jiný odpad než ob-
jemný, jako je např. směsný ko-
munální odpad, který lze vhodit
do běžné sběrné nádoby, nebez-
pečný odpad (napřílad autobate-
rie, zářivky, barvy, rozpouštědla,
motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále
pak pneumatiky, elektrospotře-
biče, televizory a PC monitory,

počítače, lednice, mrazáky a spo-
ráky.
Harmonogram svozu
objemného odpadu

6. 12. úterý
■ Pohořelec (horní parkoviště)
■ Barvířská (křižovatka Petrské
náměstí x Lodecká)

9. 12. pátek
■ Hellichova ulice 
■U Dobřenských (před křižovat-
kou s Betlémskou)

13. 12. úterý
■ Štěpánská x Řeznická
■ Horní Malostranské náměstí

Objemný odpad lze zdarma od-
ložit v některém z 16 sběrných
dvorů hl. m. Prahy. Tato služba
je pro občany s trvalým pobytem
na území města bezplatná. Ve
sběrných dvorech je možné si do-
mluvit zajištění odvozu odpadu.
Cena této nadstandardní služby
je stanovena za naložení (rozho-
duje množství odpadu) a za ujeté
kilometry. Odvézt je možné ve-
škerý odpad, který lze odevzdat
v jakémkoliv sběrném dvoře
hlavního města Prahy.

Praha 1 vlastní sběrný dvůr
nemá, nejblíže je celopražský
sběrný dvůr v Praze 6, Probošt-
ská ulice 1, telefon 284 098 906.
Otevírací doba je pondělí až pá-
tek od 8.30 do 18.00 hodin
(v zimě do 17.00 hodin), sobota
od 8.30 do 15.00 hodin. 

Zdroj MČ Praha 1

Velkoobjemové
kontejnery 

Sběr olejů a tuků
z domácností

Prakticky všechny potravi-
nářské oleje a tuky použí-
vané v domácnosti lze re-

cyklovat a můžou tak člověku
znovu posloužit. Stačí je slít do
obyčejné PET lahve a odnést do
některé z označených olejových
popelnic. Je to snadné a navíc
užitečné. Pomáháte tak nejen
předcházet ucpání odpadního
potrubí, ale zároveň šetříte pří-
rodní zdroje a podílíte se na sni-
žování emisí CO2.

Do olejových popelnic lze třídit
všechny kuchyňské oleje a tuky
– z konzerv, z marinád, saláto-

vých zálivek, nakládané zeleniny
či sýrů a samozřejmě ze sma-
žení. Stejně tak sem patří také
máslo, sádlo nebo výpek z masa.
To vše může ještě dobře poslou-
žit, a přitom neucpat odpady.
Stanoviště nádob na sběr
použitých potravinářských
olejů a tuků z domácností 
■ Ulice Říční
■ Ulice Voršilská
■ Malostranské náměstí
■ Pohořelec
■ Ulice Bolzanova
■ Ulice Revoluční

Zdroj MČ Praha 1

Jak správně
likvidovat léky

Zákon o odpadech definuje
léky jako „nebezpečný od-
pad“ a podle toho je také

třeba s nimi zacházet. V žádném
případě není možné vyhazovat
nepoužité léky do popelnice spo-
lečně s běžným odpadem či např.
splachovat do WC apod.

Při odlo žení do popelnice s ko-
munálním odpadem hrozí ná-
sledné prosakování nebezpeč-
ných látek do půdy, při spláchnutí
do WC je to podobné – nebez-
pečné látky se mohou dostat do
vody a je velmi obtížné je z vody
následně odstranit.

Jediným správným způsobem
je odevzdání nepoužitých léků
v lékárně, případně ve sběrném
dvoře, pokud nepoužitá léčiva

přijímá. Každá lékárna je po-
vinna nepoužité léky převzít. Ně-
které lékár ny dokonce mají
uvnitř prosto ru lékárny dostup -
ný uzavřený a označený kontej-
ner, do kterého může veřejnost
nepoužitá léčiva sama odevzdat.

Zdroj SUKL

Úklid a čistota
Na území Prahy 1 se o úklid veřejných prostranství starají:
Pražské služby 
■ Veřejná prostranství – ulice, náměstí
Na telefonním čísle 284 091 888 (call centrum) lze vyřídit do-
tazy a podněty na svoz odpadu, jak si zajistit svoz odpadu, ozná-
mení ztráty popelnice, vadné a znečištěné nádoby na odpad,
jak třídit odpad, objednávky velkoobjemových kontejnerů,
otázky kolem dopravního značení, odevzdání odpadů do sběr-
ných dvorů, čištění a údržba komunikací, vysypávání košů na
odpadky, stížnosti.
Podnik čistoty a údržby města Komwag
■ Speciální úklid pěších komunikací
■ Úklid pěších komunikací v rámci blokového čištění
■ Letní a zimní údržba na území Malá Strana
■ CDV služby 
■ Veřejná zeleň – parky, rabátka stromů v uličních stromořadí
a chodníky před objekty v majetku MČ Praha 1
Nedostatky v úklidu lze nahlásit na bezplatnou telefonní linku
800 182 573 nebo na pohotovostní linku 723 743 839.

Zdroj MČ Praha 1
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Hra Adresát neznámý, jed -
na z „výkladních skří ní“
Divadla MA, bude uvede -

na 5. prosince. Příběh o nejbliž-
ším kamarádství s nepředvída-
telným koncem se v roce 1939
stal literární senzací v USA, ve
stej ném roce se dostal na sez -
nam zakázaných knih němec-
kým říšským komisařem a dopo-
sud je světovým bestsellerem.
Příběh o tom, co se může stát li-
dem poblázněným pokřivenou
ideologií je také stále aktuálním
varováním před rasismem, na -
cio nalismem a nesnášenlivostí.

8. a 13. prosinec bude patřit
repríze pohádky Zimní kouzlo,
humorně zinscenované podle
předlohy naší nejstarší zapsané
pohádky O dvanácti měsíčkách.
Vánočně laděná hra pobaví jak
děti, tak dospělé. Další uvedení
jsou pak naplánována na leden,
a to na 9., 10., 12. a 13.

Komedie Lásky hra osudná
podle bratří Čapků byla v premi-
éře uvedena v srpnu na Letní
Grébovce s Divadlem MA, pozdě -
ji i na své domovské scéně a po-
každé sklidila velký ohlas pub-
lika.

Lásky hra osudná je ohňostro-
jem pohybu, zpěvu a pestroba-
revných charakterů a zároveň
příběhem s mnoha odbočkami,
ve kterém se soupeří o lásku
krásné Isabelly. Diváci se uvede -
ní hry opět dočkají 11. prosince.
IMPRA: Řešení krize je večer

s improvizačním představením,
které nemá dopředu daný scé-
nář. V pondělí 12. prosince se
mohou diváci zapojit do hledání
řešení krize mezi herci Hannym
Firlou a Ondřejem Králem za hu-
debního doprovodu Nèra Scart-
che (MYDY). red

Všichni, kdo mají Vánoce
spojené s pohybem na
ledě, si mohou na území

první městské užít bruslení pod
širým nebem hned na několika
místech. V ledové kluziště se
pro měnila letní open air náplav -
ka Čapadlo, bruslí se také na ví-
ceúčelovém sportovišti Na Fran-
tišku, na kluzišti na Střeleckém
ostrově a na ledové ploše na
Ovocném trhu.

Venkovní kluziště Čapadlo na
pražské náplavce s krásným vý-
hledem na Pražský hrad je pro

veřejnost přístupné zdarma do
1. března. 

Kluziště v centru města, ve
sportovním areálu Na Františku
bude otevřeno pro veřejnost do
31. března.

Na Střeleckém ostrově se bude
bruslit do 31. ledna. Pro občany
Prahy 1 je vstup zdarma, jinak
vstupné činí 50 korun. 

Oblíbené venkovní kluziště na
Ovocném trhu bude bruslařům
k dispozici do 31. ledna. Bruslení
je za 100 korun, děti do šesti let
platí 50 korun. red

Na Jedničce se
vesele bruslí

Předvánoční program Divadla MA
pro dospělé i děti
Jen co uvedlo premiéru veselé pohádky Zimní
kouzlo, chystá pražské Divadlo MA až do Vánoc
další pestrý program. V nadcházejícím adventním
čase zařadilo na program zábavné hry i ty, které
se dotýkají závažnějších témat. Přitom myslí
rovněž na děti.

Pohádka Zimní kouzlo
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