
Vaši knížku Petrská 
čtvrť dům od domu by 
měl mít každý zdejší 

obyvatel vždy při ruce. Kdy vás 
napadlo začít pátrat po histo-
rii do té doby docela zapome-
nuté čtvrti?

Začalo to v momentě, kdy jsme 
jako družstvo projevili zájem 
o  koupi domu v  Soukenické 14 
a  já o  něm začal v  archívu hledat 
podrobnější informace. Brzy jsem 
zjistil, že je toho velmi málo a lite-
ratura o  Petrské čtvrti nebyla 
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Největší znalec 
Petrské čtvrti

Rozhovor s RNDr. Pavlem Novotným

Slovo úvodem
Vážení čtenáři,
před námi je krásné období 
adventu, což je doba duchovní 
přípravy na  Vánoce, doba roz-
jímání a  dobročinnosti. O  to 
více bych ráda poděkovala 
vám všem, kteří jste náš spo-
lek v  letošním roce podporo-
vali ať už finančně, svým entu-
ziasmem a  nasazením ve vol-
ném čase nebo milými reakcemi 
na námi pořádané akce. Moje 
osobní poděkování patří vám, 
milí sousedé, kteří jste vytvo-
řili vřelou sváteční atmosféru 
v  kostele sv. Petra na  oslavě 
šestých spolkových naroze-
nin, a  nákupem dětmi ručně 
vyráběných vánočních ozdob 
jste přispěli na  nízkoprahovou 
dílnu pro ženy v  tísni Metráž 
v Soukenické ulici.

Pokud jste varhanní koncert 
minuli, můžete si s členy našeho 
spolku zazpívat koledy v  rámci 
Adventního zpívání ve čtvrtek 

21. prosince od 17 hod na Petr-
ském náměstí, tradičně ochut-
nat vánoční dobroty napečené 
členkami našeho spolku a  při-
ťuknout si vynikajícím svaře-
ným vínem. Letos je hudební 
program opravdu žánrově velmi 
pestrý!

Milí sousedé, přeji vám 
Vánoce plné klidu, šťastný 
nový rok a  těším se na  shle-
dání s vámi v roce 2018!

lInDa klEČková, předsedkyně spolku

prakticky žádná. Naštěstí tehdy 
ještě žili mnozí pamětníci a  staro-
usedlíci, které jsem mohl vyzpoví-
dat a  získat od nich spoustu cen-
ných materiálů.

Jistě jste oslovil i své bývalé 
spolužáky. Pokud vím, v Petrské 
čtvrti žijete téměř celý život.

Narodil jsem se měsíc před úno-
rem 1948 v  dávno zbořené porod-
nici na Štvanici a  do čtyř let jsem 
s  rodiči bydlel v  Dlouhé třídě. Pak 
jsme se přestěhovali do Souke-
nické  11 a  později již jako ženatý 
jsem se s  manželkou a  s  dcerou 
nastěhoval hned naproti do Souke-
nické 14. Za mého dětství tady bylo 
tolik dětí, že jsme ve škole v  Kli-
mentské a  později v  Truhlářské 
ulici měli třídy A, B, C, D a v každé 
bylo čtyřicet žáků! Když jsem ale 
hledal spolužáky v  roce  2000, už 
jich tu bydlelo jen asi šest.

Waldemar Matuška kdysi 

vzpomínal, že tu probíhaly 
tvrdé bitky mezi kluky ze sou-
sedních lokalit. Jak to bylo 
za vás?

Již od první republiky se táhlo 
rivalství mezi Petráky a Masňáky, 
tedy dětmi ze školy v Masné ulici. 
Bojovalo se hlavně na nábřeží, 
kam lodě přivážely po řece sta-
vební materiál, především písek, 
ale k  dispozici tu byly i  dlažební 
kostky, a boje pak podle toho vypa-
daly. Kupodivu na Štvanici, kam 
jsme se chodili koupat, se s  námi 
třeba kluci z  Holešovic neprali. 
Je ale pravda, že oni měli bazén 
v  Kostelní ulici, takže ostrov je 
zase tolik nezajímal.

A jak to bylo s Karlínem? Prý 
jsme s  ním byli dokonce spo-
jení?

V  letech 1949–1961 skutečně 
Petrská čtvrť jako Dolní Nové 

Pokračování na straně 2

Petrské hudební léto – Lannova / Praha 13. 9. 2016

Jistě jste se s ním už potkali. Pokud jste ho neslyšeli 
hrát s kapelou Vrať se do hrobu třeba v parku Lannova 
u nábřeží, mohli jste ho vidět v Malostranské besedě 
při nedávném koncertu. Do historie naší čtvrti se však 
nesmazatelně zapsal především jejím detailním 
zmapováním.
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Město a  Karlín společně tvořily 
Prahu  3. Jako školáci jsme měli 
dětské středisko i  zubaře na Kar-
línském náměstí a  na okopá-
vání školních pozemků jsme cho-
dili až ke kasárnám na Invali-
dovně. V  Karlíně jsme také cvičili 
na okresní spartakiádě.

O Karlíně teď píšete podob-
nou knihu jako o Petrské čtvrti. 
Kdy bude hotová?

Obávám se, že nikdy. Karlín 
prochází neustále bouřlivým vývo-
jem a  já zjišťuji stále nové a  nové 
informace. Kniha přitom nemůže 
být nafukovací…

Další vaší zálibou je hudba. 
Dodnes hrajete v  kapele, ale 
tu první jste zakládal už na 
základce. Jaká byla tehdy 
atmosféra?

Představte si začátek šedesá-
tých let a  éru rokenrolu. Pouštěli 
jsme si pásky na skvělém magne-
tofonu Sonet Duo a  s  kapelou The 
Sextones jsme zkoušeli repertoár 
Rolling Stones ve zkušebně tehdy 
populárních Donaldů. Nacházela 
se v  Melantrišce ve sklepě souse-
dícím s legendární vinárnou Nar-
cis a bubeník a zakladatel Donaldů 
Přemek Černý, který pracoval jako 

technik na Barrandově, ji vyba-
vil vším, co zbylo z  natáčení filmu 
Kdyby tisíc klarinetů. V roce 1966 
jsme měli koncert v  Klicperově 
divadle a dostali jsme za něj 1 100 
korun. Na koncerty jsme po Praze 
jezdili tramvají a holky nám nosily 
reprobedny.

tak to se nedivím, že na to 
rád vzpomínáte. A  jak to bylo 
s vaším hraním později?

Pamětníci z osmdesátých let si 
možná vzpomenou na revivalovou 
kapelu Classic Rock and Roll Band, 
která vyhrávala na četných ple-
sech a tancovačkách nejen v Praze. 
V  této kapele jsem hrál na piano 
přes deset let a mám z ní památku 
– SP desku, kterou vydal Panton.

Nelze se závěrem nezeptat 
na vaši další lásku – geologii. 
Kde se vzala?

Odmala jsem sbíral zkameně-
liny a v roce 1963 jsem šel studovat 
jedinou geologickou průmyslovku, 
která byla v  Příbrami. Asi dva 
měsíce jsem bydlel na intru a  pak 
jsem raději dojížděl autobusem 
z Florence. Tehdy byly i soboty pra-

Největší znalec Petrské čtvrti

V sobotu 10. 3. 2018 od 10 hodin se uskuteční vycházka 
s autorkou knížky paní Kateřinou Bečkovou. Bližší info na:

 web  www.petrskactvrt.cz
 fcb  petrskactvrt
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Pavel Novotný jako batole s maminkou na náplavce

Pavel Novotný pózuje v Klimentské

Zmizelá Praha
Vltava a její břehy / 2. díl
Kateřina Bečková

Kniha, rozdělená do dvou 
svazků, se zaměřuje na  popis 
zaniklých a  proměněných 
objektů  –  mlýnů, jezů, nápla-
vek, ostrovů, mostů, vodá-
ren a  vodárenských věží – 
a na stavby spjaté s kanalizací 
a  splavněním řeky – nábřeží, 
novodobé mosty a jejich 
výzdobu, přístavy, plavební 
komory a  zajímavosti navi-
gace. Pojednáno je také vyu-
žití řeky pro zábavu a oddech 
Pražanů v  podobě plováren, 

výletních plaveb, sportovních přístavů a rybaření.
Druhý díl mapuje Petrskou čtvrť, Karlín s  rohanským ost-
rovem, Maniny s  tématem přeložení koryta řeky, Karlínský, 
Libeňský a Holešovický přístav a plavební průplav mezi Tro-
jou a Bubenčí.
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covní, ale naštěstí jsem býval tak 
kolem půl druhé doma a  pak hurá 
na zkoušky a vystoupení s kapelou. 
Přírodovědeckou fakultu jsem dělal 
až při zaměstnání. Účastnil jsem 
se geologických expedicí v  Iráku 
a  v jižním Vietnamu a  dva roky 
jsem působil jako geologický expert 
v  Etiopii. Po sametové revoluci 
jsem se v  Ústředním geologickém 
ústavu zabýval problematikou geo-
logických aspektů ukládání radio-
aktivních odpadů a  zejména dlou-
hodobě nebezpečného vyhořelého 
paliva z jaderných elektráren. Spo-
lupodílel jsem se i  na vytipování 
vhodných lokalit pro úložiště radi-
oaktivních odpadů a následně jsem 
tuto problematiku řešil na  Minis-
terstvu průmyslu a obchodu.

Pavel Novotný na balkóně u kamaráda z kapely ve Zlatnické

Zlatník J. Hrdý ve svém obchodě
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Poděkování patří jednotlivým členům spolku za jejich články 
a příspěvky  V Petrských listech byly použity fotografie ve vlastnictví 
členů spolku, pokud není uvedeno jinak  Činnost Spolku přátel 
Petrské čtvrti je v roce 2017 podporována grantem MČ Praha 1.

Příběhy domů slavných 
i zapomenutých

TIP
na 

dárek

Blanka Kovaříková, obyvatelka Petrské čtvrti a její patriotka, 
právě v nakladatelství Brána vydala třetí, volné pokračování 
dvou úspěšných titulů o  domech slavných – tentokrát pod 
názvem Příběhy domů slavných i zapomenutých. 
čtenáři se dozví další zajímavé informace o  známých posta-
vách českého kulturního života a o domech, v nichž žily a tvo-
řily. co se týče naší lokality a jejího okolí, zastoupena je revo-
luční ulice (kde se zrodilo pexeso), rybná, kam chodil Jan 
Werich za svou milenkou, Benediktská, kde žila krasobruslařka 
Hana Mašková, i  anežský klášter, kde až do 50. let bydlelo 

a také se tu v roce 1945 točil 
poslední válečný film rozina 
sebranec. autorku v  letoš-
ním roce nejvíc potěšilo, že 
se podařilo prosadit realizaci 
pamětní desky policejnímu 
radovi Josefu Vaňáskovi, zná-
mému televizním divákům 
jako Vacátko, o němž napsala 
v uplynulých letech dvě knihy. 
na snímku se svým spolupra-
covníkem, policejním histo-
rikem Milošem Vaněčkem 
v den odhalení desky 1. listo-
padu letošního roku.

Jarní speciál
Petrských listů
Vážení čtenáři, již nyní se 
můžete těšit na speciální 
jarní číslo Petrských listů 
s názvem Zapomenuté hos-
tince, kavárny a restau-
race Petrské čtvrti, které 
pro Vás připravil rnDr. 
Pavel novotný.

Foto: Zuzana Kostiuková
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MĚSTSKÁ ČÁST 
PRAHA 1

A RADNÍ PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ A SPOLKŮ 
Mgr. EVA ŠPAČKOVÁ SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA

ADVENTNÍ 
ZPÍVÁNÍ

ČTVRTEK 21. 12. 2017 
OD 17.00 HODIN

PETRSKÉ
NÁMĚSTÍ

 PĚVECKÝ SBOR BRATRSKÉ CÍRKVE

 VÁNOČNÍ DOBROTY OD ČLENEK SPOLKU PŘÁTEL PETRSKÉ ČTVRTI

 ADÉLA ZEJFARTOVÁ A SUNNY SWING TRIO

 DIVADÉLKO ROMANETO

 PODŘIPSKÝ ŽESŤOVÝ KVINTET

 METRÁŽ – PRACOVNÍ DÍLNA 
     PRO ŽENY V TÍSNI*

 

na Petrském náměstí 

* NÁKUPEM VÝROBKŮ PODPOŘÍTE NÍZKOPRAHOVOU DÍLNU PRO ŽENY V TÍSNI METRÁŽ
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