BED TIME STORY
Grand Hotel Bohemia

Rok 1948, kdy v ƽ eskoslovensku definitivn³ uchvtili veækerou moc komunist±, obrtil āivot na
ruby væem ƽ echoslovkõm. Vzhledem k tomu, āe komunist± b³hem n³kolika mlo let
zlikvidovali væechny formy soukrom±ho podniknÇƴ, nebylo nadle moān± provozovat
Grandhotel Steiner/Bohemia jako doposud. Byl bez nhrady vyvlastn³n a pâejmenovn se na
Hotel Praha. Tak± byl uzavâen pro veâejnost, jelikoā se stal na dlouhých 40 let hlavnÇƴm
dodavatelem gastronomických sluāeb pro Ƶ V KSƽ (Ústâední výbor Komunistické strany
,eskoslovenska).Protoāe Ƶ V KSƽ byl vrcholným orgnem sttnÇƴ moci, znamenalo to pro hotel
nejen poskytovat gastronomick± sluāby b³hem rõzných sttnÇƴch nvæt³v, ale i provozovnÇƴ
mimopraāských rekrea«nÇƴch stâedisek nov± sttnÇƴ aristokracie, v«etn³ letnÇƴho prezidentsk±ho
sÇƴdla v Lnech. Ty nejvýzna«n³jæÇƴ akce se ovæem konaly pâÇƴmo na Praāsk±m hrad³ a hotel Praha
je zajiæëoval v pln±m rozsahu. Patâily k nim napâÇƴklad inaugura«nÇƴ ob³dy «eskoslovenských
prezidentõ, ale i nvæt³vy «elných pâedstavitelõ zejm±na spâtelených zemÇƴ socialistick±ho
bloku.Z odborn±ho hlediska to ovæem bylo æt³stÇƴm v neæt³stÇƴ. V hotelu se soustâedili æpi«kovÇƴ
odbornÇƴci s praxÇƴ z vyhlæených pâedvle«ných podnikõ. I proto m³la výchova u«Òõ, kteâÇƴ sem
dochzeli na praxi od 60. let vysokou ïroveÒ. A mnozÇƴ z absolventõ dodnes patâÇƴ k uznvaným
profesionlõm v hotelnictvÇƴ a restaurat±rstvÇƴ.NovobaroknÇƴ salonek Bocaccio v suter±nnÇƴ «sti
hotelu opakovan³ poslouāil filmaâõm. V oblÇƴben±m snÇƴmku And³l s ®áblem v t³le (1983) se
dokonce na chvÇƴli vrtil do dob sv± nejv³tæÇƴ slvy, kdy se v mezivle«n±m obdobÇƴ ve zdejæÇƴm
kabaretu schzela praāsk smetnka z t³ch nejlepæÇƴch kruhõ.K jist± zm³n³ doælo na po«tku 80.
let, kdy byl v Praze 6 otevâen nový hotel Praha. I ten byl zcela uzavâen pro veâejnost a slouāil
výhradn³ pro ubytovnÇƴ vldnÇƴch hostõ a rõzn± sttnÇƴ akce. Do nov±ho hotelu pâeæla i «st
personlu. Starý hotel Praha pak slouāil pro zzemÇƴ doprovodu vldnÇƴch delegacÇƴ, zatÇƴmco VIP
host± se ubytovvali v nov±m hotelu. IroniÇƴ osudu je, āe nový hotel Praha uā dnes nestojÇƴ, byl
zbourn soukromým majitelem v roce 2015. A tak hotel Steiner/Praha/Bohemia æëastn³ pâeāil
nejen obdobÇƴ komunismu, ale i sv±ho nstupce.

