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Vlastimil Harapes:
Šťastná náhoda mě zavedla
až na Malou Stranu

Foto: Jaroslav Tatek

S tanečníkem, pedagogem,
hercem a zpěvákem
Vlastimilem Harapesem se
člověk rozhodně nenudí.
Povídali jsme si v Malostranské
besedě a vzpomínky
sympatického Malostraňáka
ožívaly jedna za druhou.
Výlet seniorů / 4

Elektrokoloběžky /5

Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

Milí sousedé,
ani jsme se nenadáli a už
před námi leží
další číslo našeho Souseda.
Listop ad
začal vzpomínkou na všechny, které jsme
měli rádi a kteří už nejsou mezi
námi. Zapálené svíčky, jimiž jsme
uctili památku nejbližších, rozzářily místa posledního odpočinku. Mihotavé světlo svící nás ale provází
celým měsícem – už 17. listopadu
nám u pamětních desek a na dalších slavnostně vyzdobených místech připomnělo události roku
1989 a také první adventní neděle
letos nese listopadové datum, kdy si
doma zapálíme první svíčku oznamující, že se blíží Vánoce.
Tento měsíc ale není jen ve
znamení vzpomínání, a přestože je
většinou pošmourný, nebrání nám,
abychom ho prožili aktivně. Mnohé z vás potkávám, jak doprovázíte svá vnoučata do školních i jiných
kroužků, a velké množství malých,
ale i velkých sousedů už také navštěvuje nové Středisko volného
času Jednička v Truhlářské 8, kde je
pro všechny připravena celá řada
akcí napříč generacemi.
Určitě si něco vyberete a pokud se třeba rádi scházíte s vrstevníky na popovídání, můžete to
učinit v tamní kavárně, jež kromě hezkého a přívětivého prostředí nabízí i výstavy. Nově jsou v ní
instalovány práce členů výtvarných
kroužků.
Jednička myslí i na zmíněný
advent a zve děti, rodiče i prarodiče na výrobu vlastních adventních
věnců, a to 25. listopadu. Věřím, že
vlastnoručně vytvořený věnec se
zářícími svíčkami vám na slavnostně prostřeném štědrovečerním stole udělá velkou radost a ozvláštní
domácí kouzlo Vánoc.
Těšíte se? Já moc, protože věřím, že v čase, který nás do konce
roku čeká, jsou na sebe všichni lidé
hodnější a laskavější. V očích jim
svítí plamínky naděje a radosti a já
si vždy přeji, aby nám to vydrželo
co nejdéle. Mějte se krásně.
Vaše
Eva Špačková
místostarostka pro školství

Pétanque se seniory z Prahy 1

O

bezprostředně po rozpadu Rakouska-Uherska se stal obětí i Radeckého pomník, který ale tehdy naštěstí díky zásahu významných českých osobností nebyl
poškozen a byl uložen do depozitáře.
Spolek nyní usiluje o umístění pomníku výše na náměstí a pro tyto účely již
byla vypracována odborná architektonická studie od Ateliéru Hájek. Záměr
podpořila Praha 1 i sousedé, kteří se na
náměstí sešli 13. listopadu.
Více informací: www.radecky.org.

Milostivé léto
Využijte šanci osvobodit se od dluhů a začněte znovu normálně žít!
Milostivé léto – to je šance pro ty,
kteří dluží veřejnoprávní instituci
a jejichž dluhy jsou již v exekuci vedené soudním exekutorem. Týká se
to například dluhů za jízdu načerno, na nájmu v obecním bytě, vůči
některým dodavatelům energií, nedoplatků za odvoz odpadu anebo
třeba dluhů vůči některým zdravotním pojišťovnám. Pokud dlužník exekutorovi uhradí do 28. ledna

2022 jistinu, tedy dlužnou částku
vůči veřejným institucím, plus poplatek, díky akci Milostivé léto mu
bude zbytek dluhu odpuštěn.
Více informací:
Dluhová poradna
organizace Člověk v tísni:
tel.: 770 600 800, e-mail:
jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Bezplatná zelená linka
hl. m. Prahy: tel.: 800 100 000,
e-mail: info@praha.eu.

Pomozme společně
našim živnostníkům!

P

řipravovaný projekt Prahy 1
s názvem #corrency chce pomoci provozovnám postiženým koronavirovou pandemií
i jejími následky. Do pomoci se navíc může zapojit každý z nás. Stačí si
vybrat provozovnu. „V provozovně zaplatíme, řekněme, polovinu své útraty a tu druhou uhradí živnostníkovi ze
svého účtu naše městská část,“ vysvětlil radní pro podporu podnikání Karel
Grabein Procházka.
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Celý koncept bude v případě definitivního schválení podroben dvouměsíčnímu pilotnímu testování a poté by
se měl spustit naostro.
„Situace živnostníků je i přes naši
dosavadní pomoc velice těžká a my
chceme pro obyvatele udržet dostatečnou síť občanské vybavenosti. Důležitým prvkem našeho nového projektu
je, že o nasměrování pomoci rozhodnou sami občané,“ doplnil starosta
Petr Hejma.
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Náš Senior tým Prahy 1 v pétanque
nezahálí ani v nepříznivém počasí. Každou středu ve 13:00 hodin
míří na pravidelný herní trénink do
parku Lannova, v případě špatných
klimatických podmínek pak do nafukovací haly v Masné ulici. „Účast
na tréninku je dobrá, ale rádi
přivítáme další spoluhráče. Vítáni
jsou všichni naši sousedé z Prahy 1,“ vzkazuje prezident Senior
týmu Prahy 1 Milan Navrátil. Přijďte si také osobně vyzkoušet tento
zajímavý sport!

Vrátí se maršál na své náměstí?
návrat pomníku maršála Radeckého zpět na Malostranské náměstí usiluje
Spolek Radecký Praha. Josef Václav Radecký z Radče byl slavný
rakouský vojevůdce českého původu,
který se kromě řady dalších úspěchů
podílel na porážce Napoleona.
Jeho pomník v dolní části Malostranského náměstí stál do roku 1918
zhruba v místě dnešního tramvajového
ostrůvku. Při vlně odplaty následující

Paní Gertruda
Šafaříková-Pštrossová
slaví sto let!

Na Malé Straně
se sešly pohádkové bytosti

L

etošní už dvanáctý ročník Malostranského candrbálu se
nesl ve znamení oblíbených
pohádkových postav. V Besedě jsme tak mohli potkat červenou
karkulku pronásledovanou vlkem, šíleně smutnou princeznu, princeznu se zlatou hvězdou na čele, nenapravitelného feudála Trautenberka,
Manku s Rumcajsem, dědečka hříbečka, Pipi dlouhou punčochu, krtečka, mušketýry, myslivce, horníka,
víly, andělské bytosti a také množství
čertů.
Za organizaci tradičně skvělé akce
děkujeme Spolku občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan, naší městské čás-

Pojďte s námi
hrát fotbal v chůzi
ti, dobrovolným hasičům, městským
strážníkům a výtvarníkům z Karlova
mostu.

Markéta Fassati
zpívá Karla Hašlera

V

e čtvrtek 2. prosince (od
15:00 a od 18:00 hodin) zazní
nejkrásnější skladby Karla
Hašlera v sále M. D. Rettigové
Pojišťovny VZP v Lazarské 3. Koncert je
věnován seniorům a o nezapomenutelný zážitek se postarají Markéta Fassati a Petr Rychlý za doprovodu akordeonu, klavíru a houslí. Vstupné je zdarma.
Karel Hašler svými skladbami ovlivnil
mnoho generací. Kdo by neznal písně
Ta naše písnička česká, Po starých zámeckých schodech nebo Ta naše krásná zem? Miloval svoji rodnou vlast
a během druhé světové války i přes

Překrásné jubileum slaví další občanka Prahy 1. Poblahopřát jí k tomu přišel starosta Prahy 1 Petr Hejma. Paní
Gertruda se těší výbornému zdraví.
Pravidelně chodí na procházky i na
akce Střediska sociálních služeb Praha 1. „Paní Gertruda je neskutečná
dáma. Kdekdo z nás by jí mohl její energii závidět. Popřát jí tedy nemohu nic
jiného, než aby se její pozitivní duch
nevytratil,“ prohlásil starosta Hejma.
Přejeme paní Gertrudě pevné zdraví
a spoustu krásných životních chvil
s Prahou 1.

zákaz zpíval vlastenecké písně, což
se mu stalo osudným. Byl dvakrát zatčen a druhé uvěznění nepřežil. Zemřel
22. prosince 1941 v Mauthausenu a my
si letos připomínáme osmdesát let od
jeho úmrtí.

Zveme vás k poslechu písní
Karla Hašlera také na Youtube!
Praha 1 / listopad 2021

Máte rádi fotbal, kulatý „nesmysl“
a zdravé soutěžení? Pak čtěte pozorně!
Praha 1 a její Středisko sociálních služeb zakládají nový tým „fotbalu v chůzi“ a hledají zájemce z řad seniorů z Prahy 1, kteří se mohou přihlásit na tel.
číslech 725 397 934 a 607 048 183.
A co to fotbal v chůzi je? Jedná
se o nový sport, který k nám – stejně
jako jeho starší příbuzný – dorazil
z britských ostrovů. Liší se ale například
tím, že zakazuje běh.
Vznikl v roce 2011 a Fotbalová asociace ČR ho podporuje i v Česku. Je určen
primárně seniorům, kteří nemohou provozovat klasický fotbal, ať už z důvodu
věku nebo kvůli zdravotním a pohybovým problémům. Hraje se na čtvrtině klasického hřiště (15x30 m) s malými brankami, v poli je pět hráčů a jeden brankář.
Minimální hrací čas je dvakrát deset minut.
Tak se přidejte! Těšíme se na vás!

Aktuálně

Zprávy z radnice
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Se seniory
do jižních Čech

P

ravidelné výlety, které pořádá Praha 1 pro naše seniory, pokračují
i během podzimu. Tentokrát se naši sousedé vydali na jihovýchod
od Prahy – do kláštera v Kostelním Vydří a na vodní pilu s kozí
farmou v Peníkově. Na tento výlet vyrazili také 1. místostarosta
Petr Burgr, ředitelka Střediska sociálních služeb Helena Čelišová
a tradiční organizátor zájezdů a zastupitel Karel Ulm.
Jak tráví advent
naši sousedé?
Dana (Opatovická ulice)
„Nemám ráda přeplněná nákupní centra a ten stres kolem.
Vánoce mají být
o klidu a pohodě,
takže se tomu městskému ruchu raději
vyhnu a již tradičně
si doma upeču vánoční rohlíčky.“

Reportáž

Vodní pila v Peníkově
Výlet se podařil po všech stránkách
a skvělé počasí bylo jen třešničkou na
dortu. První zastávkou byl Karmelitánský klášter v obci Kostelní Vydří, kde si
výletníci prošli prostory zdejšího kostela, místní knihovnu anebo rozlehlé
zahrady, které se pomalu zabarvovaly
do podzimních odstínů. Poté všechny
čekal výborný oběd v nedalekých Dačicích.
Následně nastal přesun na kozí
farmu a vodní pilu v obci Peníkov.
Zde se mohli sousedé seznámit se
zajímavým řemeslem a zároveň také
pocítit atmosféru skutečné panenské přírody, kde se kozy a další zvířata mohou volně pást. Místní mléčné
produkty, které si zde mohli výletníci koupit, tak bezpochyby chutnaly
skvěle.

„Krásné počasí, výborná atmosféra a téměř šedesát spokojených sousedů. Co víc si přát od takového výletu? Já
osobně jsem rád, že jsem se mohl znovu
přesvědčit o tom, jak skvělí lidé v Praze 1 žijí. Pohovořit s nimi neformálně
a v klidu je skutečně obohacující. Vracím se s nově načerpanou energií,“ pochvaloval si výlet Petr Burgr.
Chcete s námi také vyrazit na výlet? Další termíny a místa naleznete
na infonástěnce na radnici Prahy 1 ve
Vodičkově 18, na webu městské části,
webu Střediska sociálních služeb Praha 1 a v magazínech Soused a JEDNA.
Přihlašovat se můžete pouze
osobně v infocentru Prahy 1.
Text: Jan Petříš
Foto: Petr Našic
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Luboš (Malá Strana)
„Mám dva plány
a zařídím se podle
situace. Když to pandemie dovolí, rád
bych vyrazil přes Vánoce někam do hor,
do nějakého malého penzionu. Pokud
to nepůjde, zavzpomínám na doby, kdy
jsem dělal průvodce po Praze a udělám
si krásnou procházku z Nového Světa až
dolů na Staroměstské náměstí.“

Richard Bureš:
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Kola a elektrokoloběžky
nemají na chodníku co dělat

Ř

ada lidí z nás to už zažila
– na chodníku pohozené
elektrokoloběžky anebo kola
a kolemjdoucí, kterým nezbývá
nic jiného než mezi nimi obtížně
prokličkovat. Je to nepříjemné a může to
skončit špatným šlápnutím a zraněním.
Podstatně nebezpečnější to samozřejmě je pro
ty, kteří se obtížněji pohybují či trpí zrakovým
handicapem.
Tento problém se ale netýká jen lidí se
zhoršeným zrakem, popřípadě seniorů. „Týká se to nás všech. Mě osobně
nedávno srazil závodící turista na elektrokoloběžce. Kola a elektrokoloběžky
nemají na chodníku co dělat. Je to přestupek, který ohrožuje naše zdraví,“
reaguje radní Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš.
Vypořádat se s tímto jevem ale
není rozhodně jednoduché. „My jsme
se pokoušeli opuštěné povalující se koloběžky odklízet, ale bohužel jsme se
v tomto případě dostali do střetu s policií. Podařilo se nám historicky prosadit
možnost zákazu koloběžek na Královské cestě a můžeme Technickou správu
komunikací hlavního města Prahy po-

žádat o vyvěšení zákazových značek.
Plošné omezení ale bohužel není v našich rukou,“ vysvětluje Richard Bureš.
Praha 1 plánuje zřízení parkovišť
pro koloběžky v místech u přechodů
pro chodce, kde nemohou stát automobily. To by mohlo alespoň částečně
snížit počet odhozených koloběžek na
místech, kde brání chodcům i dopravě.
Teď ještě naučit firmy, které na sdílení
elektrokoloběžek a dalších dopravních
prostředků vydělávají velké peníze,
aby se o ně staraly a nenechávaly řešení dopadů svého podnikání na jiné…
Text: (red)
Ilustrační fota: Jaroslav Tatek

Hledá se provozní
pracovník volnočasového
klubu pro seniory
Nabízíme
pracovní poměr
na zkrácený úvazek
● p
 evnou pracovní dobu
● p
 latové ohodnocení
dle nařízení vlády
● s
 travenky, zdravotní volno,
čtvrtletní odměny, osobní
ohodnocení
● p
 říjemné pracovní prostředí
v centru Prahy
● f yzicky nenáročnou práci
vhodnou i pro mladší seniory
● n
 ástup možný ihned
● h
 lavní

Požadujeme
● s
 tředoškolské vzdělání
● k
 omunikativnost
● k
 ladný vztah k práci s lidmi
● p
 ečlivost
● o
 chotu učit se nové věci
● p
 roaktivní přístup
● z
 áklady práce na PC výhodou
Jana (DPS U Zlaté Studni)
a Bohouš (DPS Týnská)
„Každý den chodíme na procházku a během adventu tomu nebude jinak. Nadále
budeme chodit i na akce pořádané Střediskem sociálních služeb Praha 1. Plánujeme samozřejmě dělat vánoční výzdobu.“

V případě zájmu kontaktujte
Karolínu Schwarzovou,
tel. 725 397 934,
e-mail:
schwarzova@socialnisluzbyp1.cz
Praha 1 / listopad 2021

Doprava, inzerce
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Vlastimil Harapes:
Šťastná náhoda mě zavedla
až na Malou Stranu

U

směvavý Vlastimil Harapes (75),
tanečník, pedagog, herec i zpěvák,
miluje písničku Život je jen náhoda.
A šťastná náhoda ho přivedla
k baletu, ale i na Malou Stranu do
Thunovské ulice, kde žije už padesát let. Malou
Stranu by prý nevyměnil za žádné jiné místo na
světě. Je pro něho domovem a místem, ve kterém
má spousta přátel…

ný na svoji profesi, byl jsem v Národním divadle, tančil jako host na různých scénách u nás i v zahraničí,
takže jsem dění na Malé Straně nijak zásadně nesledoval. Až v poslední
době…

● Jaká jsou tvoje oblíbená místa na

Vlastimil jako pětiletý chlapec
to vypadalo na Malé Straně
v sedmdesátých letech minulého
století, kdy ses do Thunovské ulice přestěhoval?
Atmosféra zde byla moc pěkná. Domácí, sousedská. Potkávali jsme se s malířem Janem Zrzavým, hercem Petrem
Čepkem, režisérem Miroslavem Macháčkem a dalšími, kteří Thunovskou
procházeli. Vzpomínám na dvě sestry
od nás z ulice: vynesly si pěkně před
dům lavičku, sedly si tam a povídaly
a sledovaly, co se děje… Bydlela tam
tenkrát jedna malá, asi pětiletá holčička
a ta vyprávěla svým kamarádkám: „To já
si musím dát večer s babičkou pivo, aby
se mi dobře spalo, a musím si dát cigaretu, abych šla na záchod.“ Teď je vše samozřejmě úplně jiné, mířené na turisty.

Rozhovor

● A

kdo ti dohodil bydlení na tak
krásném místě?
To byla jedna ze šťastných náhod, které
mě celoživotně provází. Na mé představení přišel jednou dramatik Josef Topol
a pak mi nabídl, zda nechci koupit půl
jeho domu. On byl tenkrát ve složité
situaci, kdy podepsal Chartu, byli s ženou bez peněz a měli malé děti… A tak
jsem se dostal na Malou Stranu.
● 
A

vždycky jsi byl aktivním Malostraňákem?
Musím se přiznat, že ne vždy tomu
tak bylo. Byl jsem hodně soustředěPraha 1 / listopad 2021
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● Čím to je?
Vzhledem k náročné profesi jsem předtím neměl moc volného času. Ale v poslední době jsem si tady udělal spoustu
kamarádů. Období covidu nás místní
stmelilo. Když se nesmělo nic, tak jsme
si aspoň povídali…

Malé Straně?
Začnu těmi společenskými, je to takový okruh: Šatlava, U Klíčů, Napa, ateliér u Olgy a Pavly a naproti nim Giangiho galerie Red Door, Kafírna… A pak
samozřejmě krásný Petřín a Kampa.
Byl bych velmi rád, kdyby se tyto přírodní krásy zachovaly, neničily. Kampa je přece střed světa. Jsem moc rád,
že mě náhoda zavála na Malou Stranu.

● Byl

jsi hvězda už za studií?
Naopak. Vůbec mně to na konzervatoři
nešlo. Běžně jsem nosil čtyřky, maturoval jsem s trojkou...

ního divadla, byl jsem tam ve vedení
dvanáct let.
● Byl jsi dobrý šéf?
Skvělý. (Smích)

● Kdy se to zlomilo?
Paradoxně až po maturitě, když jsem
v pátém ročníku dostal roli ve filmu
Markéta Lazarová. Těšil jsem se, že
se díky natáčení toho každodenního
baletního tréninku konečně zbavím.
Ovšem časové prostoje byly náročné,
a jak jsem tak čekal, až bude moje scéna, začal jsem trénovat na hotelu...

● Jak

Role Prince v Labutím
jezeře (rok 1971)

S autorkou rozhovoru Monikou Höppner

● Tak

Ve filmu Panna a netvor (1978)
● A další šťastnou náhodou ve tvém

životě bylo, jak ses dostal k baletu, že?
Ano. Bylo to přes housle. Vysvětlím:
Když mi bylo jedenáct, doma jsem si
vybrečel, že chci hrát na housle. A maminka si všimla, že v lidušce v Chomutově mají taky rytmiku pro děti.
Přihlásila mě tam, protože jsem si
neustále prozpěvoval a poskakoval.
Učitelka rytmiky pak jednou mámě
řekla: „Ten váš chlapec bude mít dobrou figuru, výborně slyší hudbu, zkuste to na taneční konzervatoř na balet…“ A já to rád zkusil, nebyla tam
matika, fyzika, chemie... A vyšlo
to.

se ti tedy baletu zbavit nepodařilo!
Ne. Konkurz do Národního divadla do
souboru baletu jsem udělal hned po
dokončení konzervatoře. Pak jsem až
v roce 1987 přestoupil do Laterny Magiky. V roce 1989, po sametové revoluci, si mě zvolili jako šéfa baletu NárodV roli Korzára
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S maminkou Martou
● Ale

stejně je zajímavé, jak jsi měl
taneční, pedagogické, ale i herecké a pěvecké příležitosti pěkně namixované...
Nikdy v životě jsem netlačil na pilu
a vyplatilo se to. Všechno přicházelo
samo a přirozeně. Třeba ve filmu Jak
vytrhnout velrybě stoličku jsem původně neměl hrát, dělal jsem tam pohybového poradce. A pak mi režisérka Marie Poledňákovou řekla: „Víš co? Vždyť
si toho baleťáka rovnou zahraj!“ Byl
jsem za tu náhodu moc rád. Za všechno, co mi život přinesl, jsem vděčný.
Text: Monika Höppner
Foto: archiv Vlastimila Harapese
a archiv Národního divadla

Rozhovor
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Tísňová péče – tichý společník
zajišťující klid a bezpečí

Divadlo v Dlouhé
– Mistr a Markétka

Bydlíte sami v bytě, už máte svůj
věk anebo nějaký zdravotní handicap a chcete mít klid a pocit jistoty,
že o vás bude v případě nenadálé nevolnosti, pádu či jiné krizové situace
postaráno? Anebo jste naopak pečující rodina, která si občas potřebuje
odpočinout a zároveň vědět, že jsou
staří rodiče v bezpečí? Právě vám je
určen Systém tísňové péče Střediska
sociálních služeb Praha 1.

Nejtajemnější dílo klasika světové literatury Michaila Bulgakova plné hádanek, symbolů a náznaků uvádí v premiéře
pod vedením režijního dua SKUTR Divadlo v Dlouhé. Ocitnete se ve společnosti, která chce stvořit lepšího člověka
a lepší svět, místo toho však tvoří svět plný strachu, který
se dá snadno zneužít jako zbraň. Zažijete boj o duši člověka,
zápas o svobodu slova a velký příběh lásky. To vše v balení
absurdních událostí a ďábelsky nevázané legrace. Role Ďábla tentokrát překvapí, protože páchá zlo, které se naopak
promění v dobro.
Zajděte si do Divadla
v Dlouhé, které letos slaví krásných pětadvacet let
své existence.
Účinkují: Eva Hacurová, Ondřej Rychlý, Marie
Poulová a další.
Studenti, senioři od
třiašedesáti let a držitelé průkazek ZTP a ZTP/P
mohou u pokladen získat
slevu.
Více www.divadlovdlouhe.cz/vstupenky/slevy/ 
Text: (red)

Radíme, pomáháme

J

edná se o službu fungující čtyřiadvacet hodin denně. „Klienti mají
v bytě namontováno naše zařízení
a k němu mají na krku či na ruce
tlačítko. To v případě krizové situace
zmáčknou a k nám do systému přijde
informace, že klient žádá pomoc. Nemusí mít přitom doma ani pevnou linku, ani mobilní telefon,“ popsala MUDr.
Jana Trková, vedoucí Systému tísňové
péče.
Pracovnice dispečinku se s klientem okamžitě spojí a vše s ním proberou, popřípadě na místo vyšlou vlastní
pohotovostní službu nebo zavolají záchrannou službu. Pomáhají při náhlém
zhoršení zdravotního stavu, při pádu,
úrazu, ale také při havárii v bytě. Jsou
k dispozici i ve chvílích pocitu osamě-

losti a bezradnosti. S klienty se znají
a vědí, co je trápí.
„Služba je vhodná pro lidi, kteří přes pokročilý věk chtějí žít ve své
domácnosti, a přece jen už pocit jistoty při chůzi anebo při vstávání ze židle
není takový, jako když byli mladší. Hodí
se i rodinám pečujícím o své starší či
zdravotně handicapované členy, protože určitě přivítají možnost občas si
odpočinout a mít přitom jistotu, že je
o jejich blízké postaráno i v jejich nepřítomnosti,“ doplnila MUDr. Jana Trková.
Středisko sociálních služeb zřizující Systém tísňové péče je příspěv-

kovou organizací Prahy 1. Ve své gesci
ho má 1. místostarosta Petr Burgr. „Za
těch jednadvacet let, kdy naše městská
část prostřednictvím Střediska sociálních služeb Systém tísňové péče zřídila,
zachránil mnoho lidských životů a zasloužil se o to, že být doma sám neznamená zůstat bez pomoci,“ vyzdvihl
Petr Burgr.
Více informací:
www.socialnisluzby-praha1.cz.
Text: Petr Bidlo
Foto: Jaroslav Tatek
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Divadlo v Dlouhé je krásná mladá slečna
a slaví PĚTADVACET let své existence

Zveme vás
na procházku
Masarykovo nábřeží patří k nejkrásnějším pražským nábřežím, a to nejen díky řadě výstavných
domů, ale také pro krásné
výhledy na Prahu, Pražský
hrad, Žofín, Petřín a mnoho dalších památek.

N

a pravém břehu
Vltavy se rozkládá od Jiráskova
mostu až k mostu
Legií. Zajímavostí je, že jde

pravděpodobně o nejčastěji přejmenovávané nábřeží
v Praze. Po prvním československém prezidentovi
T. G. Masarykovi bylo pojmenováno v roce 1990.
Pošlete nám fotografii ze
své procházky a napište
nám, které místo na Masarykově nábřeží (ale i jinde
v Praze 1) máte nejraději,
e-mail: redakce@praha1.cz.
Text: (red)

Oldřich Suchý alias Zanícený knihkupec z Knihkupectví Kosmas
V PERLOVÉ ULICI doporučuje pod lampu tyto knihy:
Operátorka dispečinku tísňové péče paní Miloslava Bedřichová

Poradna Nemocnice Na Františku

Znáte všechny léky, které užíváte?
Neznalost užívaných léků je významnou
překážkou v úspěšné léčbě pacienta. Lékaři se čím dál častěji setkávají s problémy pramenícími z neznalosti užívaných
léků, a to zejména u starších pacientů.
Jedná se o přirozený důsledek nárůstu počtu léků, který je přímo úměrný
zvyšujícímu se počtu chronických onemocnění ve stáří. Negativní roli sehrává i zhoršující se paměť. Přitom s věkem

rovněž významně stoupá i potřeba poskytnutí akutní zdravotní péče.
A jaká je hlavní příčina neznalosti
předepsané medikace? Většinu nemocných spojuje snadno pochopitelná nechuť užívat velké množství léků. Obtížněji pochopitelná je však neochota vést
si jejich seznam. Dokonce je zcela běžné, že pacient není schopen uvést všechny běžně užívané léky ani v okamžiku,
kdy žádá jejich předpis. Když se ptáme,
jaké léky potřebuje, odpovídá, že všechny. V lepším případně zná názvy, ale nezná sílu léku, který má užívat. U některých léků se nejsilnější vyráběná dávka
rovná několikanásobku té nejslabší.
Mohlo by se zdát, že uvedený problém se vyřeší postupující digitalizací.
Pokud pacient souhlasí se zadáním čísPraha 1 / listopad 2021

la svého občanského průkazu, lze dohledat historii předepisovaných léků.
Bohužel to, že je pacientovi lék předepsán, nikterak nevypovídá o jeho skutečném užívání, jak nám často potvrzují měřené hladiny léků.
A co svým pacientům radím? Ať si
připraví seznam léků, které pravidelně užívají. Mohou požádat o spolupráci
svého ošetřujícího lékaře. Protože farmakologická anamnéza je klíčová pro
správnou léčbu pacienta, a to u chronických i akutních onemocnění. Každý člověk, který užívá léky, by proto měl mít
jejich seznam včetně dávkování a síly
podání ve vlastním zájmu trvale u sebe.
MUDr. Hana Řeháková
interní oddělení
Nemocnice Na Františku

Mariana Leky
– Co je odtud vidět
Západoněmeckou
vesnicí
s magickou atmosférou nás
provází holčička Selma, která
vyrůstá v domě, kde žijí prapodivní lidé. Mají své vrtochy
a rozdílné povahy, ale spojuje je přátelství, tolerance vůči
jinakosti a snaha pomáhat si.
Hlavním tématem je vlastně
láska. Román se odehrává
od osmdesátých let minulého století až do současnosti
a autorka jej prokládá laskavým humorem.

Julian Fellowes
– Belgravia
Trošku z jiného soudku je
tato novinka – dostaneme
se do světa anglické aristokracie. Autor oblíbené knihy
a televizního seriálu Panství
Downtown nás zve do Londýna devatenáctého století
mezi společenskou smetánku. Osudy, vztahy a intriky
všech se protínají na Belgravském náměstí, v nejpřepychovějších salonech panstva. Dostane se každý tam,
kam společensky patří?

Vladimír Kroc –
Petr Brukner – Jen
tak jsem šel kolem
Petra Bruknera znáte z filmů dua Smoljak a Svěrák
a z Divadla Járy Cimrmana.
Tohoto sympatického herce, vlastně neherce, poznáte skrz naskrz v knize rozhlasáka Vladimíra Kroce.
Spolu odkryjí mnoho životních zálib a lásek zpovídaného a stejně tak proberou
věci vážné, které umí tento
všetečný pán brát celý život
s humorem.
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David Černý –
Skrytá tajemství
Prahy
Autor nás provede po zákoutích staré Prahy, milovaného města, kde je stále co
objevovat. Odhalí nám zapomenutá tajemství a vzpomene i na dobu, kdy po Karlově mostě jezdily tramvaje.
Vypraví se s námi do Valdštejnského paláce, v jehož freskách na schodišti
jsou skryty různé významy.
Nechte se sami vtáhnout do
staré Prahy.

Kultura
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Postavy a postavičky Prahy 1

kalendář akcí

Čtvrtečníci

Koncerty
a výstavy:

J

 1. 12. v 15:00 – Setkání s kulturou: Lidové Vánoce v českých a moravských vesnicích – vstupenky v infocentru Prahy 1, Vodičkova 18
 9. 12. ve 14:00 – Fórum mladých
hraje seniorům v klubu Tomáš –
přihlašujte se na tel. 725 397 934
nebo 607 048 183 od 2. 12.
 12. 12. v 16:00 – Vánoční koncert na Žofíně – vstupenky k vyzvednutí od 23. 11. v infocentru Prahy 1, Vodičkova 18
 16.12 – ve 14:00 Koncert pro
obyvatele DPS U Zlaté studně

ednou z nejznámějších stolních společností prvorepublikové Prahy byli Čtvrtečníci. Jejich heslem bylo „ve
čtvrtek po čtvrté u čtvrtek“ a místem, kde se pravidelně
scházeli, slavná hospoda U Schnellů na dolním okraji
Malostranského náměstí.
Mezi Čtvrtečníky patřila řada univerzitních profesorů,
malíř a ilustrátor Babičky Adolf Kašpar či hudební skladatel Karel Weis. Právě on je na snímku z roku 1937 zachycen
s knihovníkem Národního muzea dr. Františkem Pátou (vlevo), a jak vidno, čtvrtky vína nejednou U Schnellů nahrazovaly půlky piva.

Text: Dan Hrubý
Foto: Archiv Pražských příběhů

Recepty z naší historie
Zlatá kniha Grandhotelu Šroubek z roku 1926 byla
i tentokrát inspirací při výběru našeho receptu, a to na
polévku zelnou.

H
Historie a současnost

lávkové zelí nakrájejte na kostky, spařte horkou
vodou a sceďte. Na másle si připravte bledou jíšku, kterou zalijte vývarem, přidejte trochu květu a … (viz tajenku švédské křížovky na straně 11) a vše nechte povařit. Polévku poté sceďte, přidejte
spařené zelí a nechte dostatečně povařit. Následně polévku zalijte přiměřeným množstvím žloutků rozkvedlaných
v mléce, vyšlehejte a odstavte. Na dva litry polévky budete
potřebovat čtvrt litru mléka a dva žloutky.
Dobrou CHUŤ!
Pokud máte zajímavý rodinný recept, pošlete nám jej na
redakce@praha1.cz.

Historické srovnávací fotografie
Tentokrát přinášíme pohled na východní stranu Malostranského náměstí s bývalou malostranskou radnicí, dnes
Malostranskou besedou. Vlevo se odkrývá pohled do Letenské ulice. Autorem historické fotografie z roku 1893 je
Jindřich Eckert (archiv hl. m. Prahy, Sbírka fotografií, sign. VI 8/6). Současnost zachytil Jaroslav Tatek.

Přednášky
a workshopy:
 29. 11. ve 14:00 – Vánoční kutění
s Terezou v klubu Tomáš
 1. 12. ve 14:00 – Trénování
paměti v BDPS Benediktská
 8. 12. ve 14:00 – Trénování
paměti v DPS U Zlaté studně
 14. 12. ve 14:00 – Tematické
přednášky s Martinem: Patroni české
země v klubu Tomáš – přihlašujte se

na tel. 725 397 934 nebo 607 048 183
od 6. 12.
 15. 12. v 15:00 – To jsme se za
nás neučili: Jste tak mlád, jak máte
pružnou páteř – přihlašujte se na
tel. 725 397 934 nebo 607 048 183
od 1. 12.
 15. 12. ve 14:00 – Trénování
paměti v DPS Pštrossova

Výlety
 30. 11. – Celodenní výlet: Budeč
(přemyslovské hradiště a rotunda),
Lány (hrob TGM) – přihlašování probíhá od 26. 10. v infocentru Prahy 1,
Vodičkova 18
 3. 12. – Celodenní výlet: České
Budějovice – přihlašování probíhá
od 16. 11. v infocentru Prahy 1
 10. 12. – Vánoce v Lysé nad Labem – sraz ke společné cestě v 9:00
u pokladen na Masarykově nádraží
 19. 12. – Celodenní výlet: Liberec – přihlašování probíhá od 23. 11.
v infocentru Prahy 1, Vodičkova 18
Výletů se mohou zúčastnit pouze senioři z Prahy 1 s očkováním
proti COVID 19.

Soutěž
o knihu:
Místa Prahy 1

Milí sousedé, milí čtenáři,
vyzkoušejte si, jak se umíte dívat kolem
sebe. Vaším úkolem je poznat, kde se
dané místo nachází. Správnou odpověď
zašlete na e-mail redakce@praha1.cz.
Výherce bude odměněn knihou od českého autora. Na vaše odpovědi se těšíme do do 5. prosince 2021. Správný
výherce z minulého čísla je pan Karel
Aubrecht.

Nápovědy a náměty najdete také
v procházkách na Facebooku Praha 1
Online.

Křížovka
Recepty z naší historie (viz str. 10)
Na másle si připravte bledou jíšku, kterou zalijte vývarem, přidejte trochu květu a … (viz tajenku) a vše nechte povařit.
Vyluštěnou tajenku posílejte na e-mail: redakce@praha1.cz, a to do 5. prosince. Správná odpověď z minulého čísla:
… dusit pod pokličkou. Výhercem z minulého čísla je Milan Navrátil.
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Městská část Praha 1 a sousedské spolky
si vás dovolují pozvat na slavnostní

Spolek občanů a přátel Malé Strany a Hradčan,
Městská část Praha 1,
Sdružení výtvarníků Karlova mostu,
Městská policie Praha 1,
Sbor dobrovolných hasičů Praha 1

ROZSVÍCENÍ

pořádají
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MALOSTRANSKÉHO
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za účasti starosty Prahy 1 Petra Hejmy
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