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Noviny Prahy 1 pro seniory a jejich rodiny říjen 2021

Svátek seniorů / 3 Tábor seniorů / 4

Sympatická herečka Dana 
Syslová je Malé Straně věrná  
už dvaapadesát let a neměnila 
by. Bydlí ve Vlašské ulici  
a se svou fenkou Míšou, kterou 
má z útulku, denně brouzdá 
po milovaném Petříně.

Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

dana Syslová: 
Malou Stranu 
bych za nic nevyměnila

Foto: Lenka Hatašová
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Milí sousedé,
před měsícem to bylo novorozeně. 
Dnes už ho můžeme nazývat bato-
letem. Samozřejmě, homo sapiens 
se takhle rychle nevyvíjí, ale o na-
šem novém časopise to říci může-
me. Dnes se vám do ruky dostává 
druhé číslo Souseda. Vedle všeobec-
né i lokální informovanosti si ča-
sopis především klade za cíl splnit 
jeden z nejdůležitějších úkolů: aby 
žádný senior z Prahy 1 nežil s po-
citem, že je sám. Máme štěstí, že 
první, kdo tento úkol nese na svých 
bedrech, je rodina jako nezastupi-
telné společenství lidí, dále jsou to 
sousedé, kteří jsou s našimi seniory 
takřka v každodenním kontaktu. 
Musím s radostí prohlásit, že mno-
zí sousedé seniorů v období pande-
mie obstáli skutečně na jedničku. 
Stalo se naprosto běžným jevem, 
že lidé o dvě generace mladší za-
jišťovali svým sousedům donášku 
nutných potřeb až do bytu, aby ti 
díky věku nejohroženější nemuse-
li vycházet, a tím se vyhnuli zby-
tečnému riziku. A když i sousedské 
vztahy selžou, nastupuje na místo 
jak rodiny, tak sousedů obec. Zde 
v Praze 1 máme velké štěstí, pra-
cuje tu vynikající tým pracovníků 
sociálních služeb, a to jak přímo 
na radnici, tak i v organizaci s ná-
zvem Středisko sociálních služeb. 
Když k tomu přidáme, že na území 
Prahy 1 se nachází dvě velmi dobře 
fungující nemocnice, na levém bře-
hu nemocnice pod Petřínem, jak ří-
káme u boromejek (řádové sestry 
mi slovní zkratku jejich názvu jis-
tě odpustí), a na druhé straně Ne-
mocnice Na Františku, pak nezbý-
vá jen dodat to po léta osvědčené: 
Zaplať Pánbůh.

Petr Burgr

S
érie koncertů pro všechny se-
niorské sousedy pokračuje.  
6. října zahrála v Malostran-
ské besedě kapela EverGreen. 

Sál doslova praskal ve švech a všichni 
se skvěle bavili. Společně s našimi se-
niory se koncertu zúčastnil i 1. místo- 
starosta Prahy 1 Petr Burgr. 

Již z názvu kapely lze odhadnout, jaké 
melodie během středečního odpole-
dne zněly. Ano, ty největší české i za-
hraniční šlágry, zkrátka evergreeny. 
V dobrém rozmaru byli nejen všichni 

sousedé, ale také Petr Burgr. „Upřímně 
jsem nečekal, jak se naše Setkání s kul-
turou rozjedou. Doufejme, že už je žád-
ný covid nezastaví,“ svěřil se na úvod 
koncertu místostarosta. 

Na další Setkání s kulturou se mů-
žete těšit 3. listopadu ve stejný čas na 
stejném místě a tentokrát na vás bude 
čekat jazz.

Vstupenku zdarma si může každý 
senior vyzvednout od 21. října v info-
centru radnice ve Vodičkově 18.
Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek

Setkání s kulturou opět 
zaplnilo Besedu

Jak trávíte podzim 
a byli jste volit?

Jana a Kája 
z Prokopské ulice:

„Pravidelně chodíme na Setkání s kul-
turou, jezdíme i na výlety, chodíme na 
plavby po Vltavě a na další akce Prahy 1. 
Mimoto jsme během října navštívili mu-
zikál Láska nebeská v divadle Broadway 
a samozřejmě jsme také byli u voleb.“

Milan (Staré Město), 
prezident Senior týmu Prahy 1 
v pétanque:

„Kromě Setkání s kul- 
turou samozřejmě 
stále probíhají tré-
ninky v pétanque, 
kdy se se Senior tý-
mem pomalu přesu-
nujeme do haly. Mi-

moto samozřejmě nevynechám ani 
další sportovní či kulturní akce Pra- 
hy 1. A volit jsem pochopitelně byl.“

P
očasí oslavě svátku seniorů 
na Kampě přálo, a tak spo-
lu s bohatým programem 
a stánky v parku přilákalo 

velké množství našich dříve naroze-
ných sousedů, jejich blízkých a dal-
ších návštěvníků. 

Celý den se nesl ve znamení péče 
o zdraví, a tak si senioři mohli nechat 
zkontrolovat tlak či cukr v krvi, na-
vštívit masérský stan nebo využít po-
radenství zaměřené na rehabilitaci.
Text: red
Foto: Jaroslav Tatek

Při průměrné účasti 66,89 % 
dali voliči v Praze 1 své hlasy mj. 
těmto subjektům: 

SPOLU – ODS, KDU-ČSL a TOP 09 
(47,28 %), 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 
(25,38 %), 

ANO 2011 (11,09 %), 

SPD (3,59 %)

Jak volila 
Praha 1

Registrace 
k posilující 
dávce 
očkování proti 
covidu-19

P
odle aktuálního nařízení vlády 
je registraci k posilující (třetí) 
dávce očkování nutno provést 
stejným způsobem jako regis-

traci k předchozím dávkám. Ti, kteří 
využili registrační linku Střediska so-
ciálních služeb, ji mohou opět kontak-
tovat, a to každý všední den od 8 do 
12 hodin. Ta dosud neočkovaným se-
niorům pomůže i s registrací k první 
dávce.

Filozof a kněz Tomáš Halík, hudebník a ilustrátor Marko Čermák, ste-
nografka Jarmila Kopečková a tajemnice Masarykova demokratického 
hnutí Jindřiška Nevyjelová převzali v Brožíkově síni Staroměstské  
radnice Ceny Prahy 1. Předali jim je starosta Petr Hejma, 1. místosta-
rosta Petr Burgr a místostarostka Eva Špačková.

Ceny Prahy 1 Svátek dříve narozených 
přilákal všechny generace

P
aní Vlastimila Šrůtková se na-
rodila v říjnu 1918. Na osla-
vě jejích 103. narozenin jsme 
se zeptali, jaký má recept na 

dlouhý a spokojený život. Je jím tvr-
dá práce a navíc chodí každý den na 
procházky na Kampu a energie má na 
rozdávání. A mimochodem – doteď čte 
a píše bez brýlí. Moc gratulujeme!

Neuvěřitelné 103. narozeniny

Paní Vlastimila Šrůtková
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Seniorští sousedé 
vyrazili za táborovým 
dobrodružstvím

P
o více než dvouleté přestávce se senioři 
z Prahy 1 opět vydali na oblíbený 
týdenní pobyt v Dobronicích u řeky 
Lužnice. Tradiční tábor, který pořádá 
Středisko sociálních služeb spolu 

s radnicí, v sobě spojuje vše, co ke správnému 
letnímu táboru patří. A přestože je táborníkům 
o něco více, o hry, soutěže, sport a hlavně zábavu 
tu rozhodně není nouze. 

Sraz byl před novogotickým koste-
lem svaté Ludmily, dominantou ná-
městí Míru. Po úvodním výkladu, ve 
kterém nás průvodce Martin Bělo-
hradský krátce seznámil s historií Vi-
nohrad, jsme se přesunuli o pár kroků 
dál k jedné z našich předních čino-
herních scén. Kromě architektury Vi-
nohradského divadla jsme obdivovali 
také blízký secesní dům, jehož střechu 
zdobí obří váza. Pak už se výprava vy-
dala Americkou ulicí směrem k Havlíč-
kovým sadům. 

Cestou nás průvodce upozornil na 
několik architektonicky významných 
domů, účastníky vycházky zaujala také 
moderní kašna ozdobená plastikami 
zvířat, která se nachází uprostřed kři-
žovatky Americké a Záhřebské ulice. 
Poté jsme pokračovali Koperníkovou 
ulicí až do ulice U Havlíčkových sadů. 
Zdejší pastelově barevné domy vyzdo-
bené květinami učarovaly snad každé-
mu z účastníků vycházky.

Kurz šití v klubu 
Tomáš

Chcete se naučit základy klasické krej-
čoviny? Anebo už máte s šitím zkuše-
nosti a chcete se pustit do složitějších 
oděvů? Zapojte se do bezplatného kur-
zu šití pro seniory, který v klubu Tomáš 
připravilo Středisko sociálních služeb 
Praha 1.

Kroužek se schází každý pátek od 
10:00 do 12:00 hodin v Tomášské 6 a je 
určen nejen začátečníkům, kteří dosud 
viděli nůžky jen zahradní a jehlu pou-
ze s masem na talíři, ale i pokročilým 
švadlenám a krejčím, kteří potřebují 
zkonzultovat například vsazení rukávu 
do saka. Naše nadšená lektorka ochot-
ně pomůže s každým střihem. Učebna 
je navíc vybavena potřebnými základ-
ními nástroji, takže vlastní šicí stroj 
není podmínkou účasti. 

Těšíme se na vás!

Zveme vás 
na tematické 
vycházky Prahou

P
očasí babího léta a nastupujícího 
podzimu nabízí ideální příležitost 
k poznávání krás našeho hlavního 
města, a tak ani v této době nechybí  
na programu Střediska sociálních 

služeb cyklus komentovaných toulek Prahou.  
My jsme se spolu se sousedy vydali na jednu 
z nich s názvem Z královských Viničných Hor  
do Vršovic. 

Naše další kroky vedly do parku 
Grébovka. V ní jsme nemohli vynechat 
zastavení u umělé jeskyně grotta. Na 
tomto místě proběhla mezi účastníky 
rychlá improvizovaná anketa, které čes-
ké město kromě Prahy (ta byla jasným 
favoritem) je nejkrásnější. Mezi nejčas-
těji skloňovanými tipy se objevila města 
Třeboň, Litomyšl nebo Český Krumlov. 
Poté už jsme směřovali k hlavnímu cíli 
naší cesty – ke Gröbeho vile. U ní jsme 
si užili nejen jedinečný výhled na celou 
Prahu, ale zároveň jsme si vyslechli vy-
právění o osudu této novorenesanční 
vily postavené v italském stylu. 

S komentovanými toulkami Pra-
hou se počítá i v následujících týdnech. 
Další tematická vycházka, tentokrát 
věnovaná pražským tržištím, proběh-
ne 27. října. Přihlašování je možné od 
18. října u Karolíny Schwarzové na tel. 
725 397 934 a Terezy Noskové na tel. 
607 048 183.

Text: Tereza Kuzmová
Foto: Jaroslav Tatek

Během letošního ročníku tábora pro 
seniory se účastníci přenesli do dál-
ných krajin. Jak už totiž téma Jede-
me do Afriky napovídá, středem po-
zornosti byl po celý týden africký 
kontinent. A nutno říct, že ho tábor-
níci díky nabitému programu, v rám-
ci kterého se stihlo odehrát celkem 
osmatřicet her, poznali opravdu do 
detailu. Účastníci si totiž užili nejen 
vědomostní kvízy, ale také tematické 
aktivity, mezi nimiž nechybělo napří-
klad batikování, nácvik afrických tan-
ců nebo poslech místní hudby. 

Tábor v Dobronicích nabízí Pra- 
ha 1 svým seniorům již deset let. Dopra-
va, ubytování a celotýdenní program 
pod vedením táborových vedoucích 
je pro účastníky zdarma, uhradit je 
nutné pouze stravu. „Mám velkou ra-
dost, že se nám letos opět podařilo tá-
bor pro seniory zorganizovat, a ještě 
větší radost mám z toho, že se na něm 
účastníkům líbilo,“ prohlásil 1. mís-
tostarosta Prahy 1 Petr Burgr, který 
se do táborového dění rovněž zapojil, 
a jeho slova ostatně potvrdili i samot-
ní táborníci. V táborové kronice, kte-
rá je mimo jiné k dispozici i na webo-
vých stránkách Střediska sociálních 
služeb Praha 1, nenajdete nic jiného 
než chválu. 

A o tom, že se tábor u seniorů těší 
velké oblibě, svědčí i počet účastníků – 
celková kapacita čtyřiadvacet lidí byla 
zaplněna do posledního místa. Pokud 
tedy budete chtít příští rok na vlast-
ní kůži zažít pravou táborovou atmo-
sféru, rozhodně neváhejte, přihlaste 
se a vydejte se s námi za dobrodruž-
stvím. 

Text: Tereza Kuzmová
Foto: archiv redakce
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dana Syslová:
Malou Stranu 
bych za nic nevyměnila

d
ana Syslová (75) žije v bytě ve Vlašské 
ulici na Malé Straně. Nastěhovala 
se tam před neuvěřitelnými 
dvaapadesáti lety se svým manželem, 
hercem Vlastimilem Haškem (+63). 

Malá Strana po ni hodně znamená, a i když 
v domě na kouzelném místě zažila i velmi smutné 
chvíle, nevyměnila by ho za nic na světě.

●  Dano, ve Vlašské ulici bydlíš oprav-
du už víc než padesát let?

Někdy mi to přijde neuvěřitelné. Ano, 
stále na stejném místě dvaapadesát let. 
Když jsme se tenkrát s mým mužem 
a malým synem do Vlašské stěhova-
li, byli jsme chudí, dostali jsme nějaký 
nábytek a věci do bytu a musím říct, 
že některé z nich jsou stále v tom bytě 

●  Můžu se tě zeptat, jak vzpomínáš 
na svého manžela?

My jsme měli s Haškem bouřlivé man-
želství, kolikrát jsem si říkala, že ode-
jdu. Byl mezi námi věkový rozdíl osm-
náct let. Zvláštní je, že když pak umřel, 
to mně bylo sedmačtyřicet let, zapo-
mněla jsem na všechny ošklivé vzpo-
mínky a zůstaly jen ty pěkné a vtipné. 
Můj muž měl smysl pro humor, to jsem 
oceňovala.

●  A co ještě?
Rád a skvěle vařil. Hlavně masová jídla, 
vynikající omáčky a polévky. Večer vždyc-
ky přemýšlel, plánoval, co uvaří druhý 
den. Když jsme měli doma jednu ná-
vštěvu z Ameriky, tak ho chtěli zaměst-
nat u nich v hotelu, tak moc jim jídlo od 
manžela chutnalo. Mě vaření nebaví. On 
se mi vždycky smál: „Ty děláš ta bezpo-
hlavní jídla: lívance, palačinky, buchty…“

●  Co ti tenkrát pomohlo, když tvůj 
muž zemřel?

se mnou. Já jsem ten typ, který nerad 
mění věci. Držím se té své staré sedač-
ky a svého bytu na krásném místě…

●  A držíš si doma taky různé domácí 
mazlíčky, že?

Láska ke zvířatům mě provází celoži-
votně. Měla jsem různé pejsky, kočič-
ky a teď jsem majitelkou voříška, fenky 

Míši, kterou jsem si přivezla z útulku. 
Jsou jí tři roky a dělá mi jen radost. 
Míša miluje lidi a chodí do restaura-
cí na Malé Straně, které mají otevře-
né dveře…

●  Jak se Malá Strana za tu dobu, co 
tam bydlíš, změnila? 

Tak třeba na místě Muzea KGB byla 
mlíkárna a trafika. Ráno jsem si šla 
vždycky pro noviny a už na mě čekal 
tlustý Béďa s kávou, abychom spo-
lu prohodili pár slov. Všichni, co jsme 
tam bydleli, jsme měli k sobě blízko. 
Byl to takový venkov… 
 
●  Jaká jsou tvá oblíbená místa na 

Malé Straně?
Moje láska Petřín! Ten mě udržuje 
v kondici. Dělám, že mě nic nebolí, vez-
mu psa a dvakrát denně to tam oběh-
neme, pokochám se krásnými výhledy 
a pozdravím Prahu a kamarády pejska-
ře. A když mě hodně bolí noha, zajdu 
dolů na Kampu. Míša se tam proběhne 
a pak se vracíme do Vlašské a po cestě 
koupíme chleba a zeleninu na Tržišti, 
tam ji mají krásnou…  

●  A kam chodíš posedět?
Na vínko už moc nechodím. Ale občas 
si zajdu ke Klíčům. Kdysi jsme s malo-
stranskou partou chodívali ke Kelly-
mu, ale spousta lidí umřela, někteří se 
odstěhovali, pak to tam zavřeli. Zbyly 
ale pěkné vzpomínky.  

Bez lásky se špatně žije. Člověk si zvyk-
ne na ledacos, i na to, když žije bez 
muže, ale naštěstí existují různé for-
my lásky. Byla to tenkrát těžká situa-
ce. Zemřel mi muž a vzápětí syn, vel-
mi krátce po sobě, do toho maminka… 
Bolí tě duše. V takových situacích se 
mi osvědčilo pustit se do nějaké aktivi-
ty. Fyzická práce je na to dobrá. Jak ří-
kám v roli Madame Rubinstein ve Stu-
diu DVA: „Největší dar je práce, práce, 
práce! Ta vás nikdy nezradí!“ Ve smut-
ku jsou oporou i zvířata. A je dobré 

mít taky člověka, u kterého se může-
te v klidu vyplakat… To vše jsem měla. 
Nejdůležitější je ale čas, ten léčí. 

●  Na co se těšíš?
Na každý nový den. Ráda bych pod-
nikla ještě cestovatelskou výpravu do 
nějaké pěkné země. Jsem vděčná za 
to, že hraji v divadle, točím seriál Uli-
ce, pracuji v rozhlase, dabuji… A jsem 
šťastná, že mám tak bezvadného par-
ťáka v tom svém psovi. Bez psa bych 
tak dobře ten svůj život nezvládla. 
Míša je pro mě ta nejlepší parťačka, 
dává mi takovou tu nekomplikovanou 
lásku. Pes prostě svého pána milu-
je… Chlapa už žádného nechci, zvykla 
jsem si na svou svobodu. Mám skvě-
lá vnoučata Pepinu a Honzíka, spous-
tu kamarádů a opuštěná se rozhodně 
necítím! 

Text: Monika Höppner
Foto: archiv Dany Syslové 
a Studia DVA



Souhlasím s využitím těchto údajů  

pro potřeby IZS při mém ošetření.
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Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života
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JMéNO A PříJMENí, TITUL DAT. NAROZENí
NEBO R.Č. 

ALERGIE

NEMOCI  OD KDY ?

LéKY – NáZEV DáVKA DáVKOVáNí

KONTAKTY NA BLíZKé OSOBY

POřADí  JMéNO A PříJMENí  MěSTO  VZTAH  TELEFON

1

2

3

JMéNO A KONTAKT NA 
PRAKTICKéHO LéKAřE

www.seniorivkrajich.cz
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Projekt: Implementace politiky stárnutí 

na krajskou úroveň 
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KNIHKUPECTVí KALICH DOPORUČUJE

Středisko 
sociálních služeb

VÁCLAV ŠOREL
VZDUCH JE NAŠE MOřE

Kolektiv autorů komikso-
vou formou zmapoval osu-
dy lidí, kteří se zasloužili 
o rozvoj našeho letectví. Do 
děje nás vtáhnou Vít Fučík 
Kudlička a slovenský mnich 
Cyprián, dozvíme se mno-
hé o Janu Kašparovi a Bože-
ně Laglerové. Kniha zábav-
ně popisuje historii letectví 
od první světové války až po 
současnost. 

ZDENěK BURIAN
DOBRODRUžNý SVěT 
ZDEňKA BURIANA

Zdeněk Burian, malíř a ilus-
trátor, ikona našeho dětství, 
jehož knihy snad v žádné do-
mácnosti nechybí. Symbol 
romantiky, dobrodružství 
a exotiky. Kniha potěší bo-
hatými ilustracemi a nikdy 
nepublikovanými ranými 
kresbami autora. Publikace 
byla nominována na cenu 
Magnesia Litera v roce 2017.

ALENA 
MORNŠTAJNOVÁ 
LISTOPÁD

Oblíbená autorka nás vta-
huje do svého příběhu, kte-
rý by se možná stal, kdyby 
listopadové události neměly 
takový dopad, který skuteč-
ně měly… Příběh obyčejné 
rodiny a jejích jednotlivých 
protagonistů se vyvíjí tak, 
jak vlastně nikdo nechce. 
Může, nebo mohlo to být 
všechno ještě horší?

Ošklivec / Marius 
von Mayenburg

L
áska na první přečtení, říká o textu nově nastudo-
vané hry Ošklivec režisér Braňo Holiček. Komedie 
ostrá jako skalpel o zběsilosti společnosti, v níž víra 
v mládí, krásu, vědu a pokrok a nevyčerpatelnou 

energii přerůstá v něco 
obludného. Marius von 
Mayenburg, německý 
dramatik, scenárista 
a překladatel, si proni-
kavě všímá, jak se živo-
tem či životy v poslední 
době nakládáme. Ma-
yenburg je autorem celé 
řady úspěšných her s vý-
raznými tématy a ko-
medie Ošklivec vznikla 
v roce 2007. Představu-
jí se v ní Vojtěch Kotek, 
Martin Finger, Václav 
Šanda a Marta Dancin-
gerová. Nechte se pře-
kvapit spádem inscena-
ce a přijďte: divadla se 
v Praze 1, a nejen zde, 
těší na plná hlediště…

Činoherní klub, Ve Smečkách 26, Praha 1 
www.cinoherniklub.cz

Zveme vás 
na procházku

P
okud zatoužíte po 
klidu a odpočinku 
v zeleni, je Jelení pří-
kop tou správnou 

volbou. Medvědy tu sice už 
nenajdete, byli tu chováni do 
konce padesátých let, ale po-
kochat se můžete pohledem 
na Medvědí pramen vytéka-
jící ze stěny, spoustu zeleně, 
malebná zákoutí, nádher-

né výhledy i tajemné pěšin- 
ky. 

Tak neváhejte a vy-
dejte se na procházku. Lis-
tí stromů už začíná zářit 
všemi podzimními barva- 
mi.

Na vaše tipy na zajímavá 
místa se těšíme na e-mailu: 
redakce@praha1.cz.

Víte, podle čeho je pojmenován Jelení příkop na Praž-
ském hradě? Jméno „jelení“ prý odkazuje na dobu, kdy 
zde za vlády Rudolfa II. začala být chována lovná zvěř, 
která v něm žila až do konce osmnáctého století. Zvířa-
ta byla s příkopem spojována i za první republiky, kdy 
byl v horní části zbudován medvědinec.

EMIL KINTZL, 
JAN FISCHER
ZMIZELÁ ŠUMAVA

Tato kniha vypráví jedna-
dvacet příběhů o životě 
a místech, která na dneš-
ních mapách Šumavy už 
nenaleznete. Do osudů 
obyvatel na pomezí čes-
koněmecké hranice totiž 
nemilosrdně zasáhly „vel-
ké“ dějiny dvacátého stole-
tí: nejprve obě světové vál-
ky, poté odsun německých 
obyvatel. Nechte se vlákat 
do historie této krásné a ta-
juplné krajiny. 

Metabolicko-bariatrická chirurgie je 
souhrn výkonů, které ve svém důsled-
ku snižují hmotnost pacienta. Zároveň 
upravují metabolické procesy tak, že 
dochází k výraznému zlepšení závaž-
ných interních onemocnění – cukrov-
ky druhého typu, vysokého tlaku, ztuč-
nění jater, zvýšených hladin tuků v krvi 
a také ke snížení rizika výskytu srdeč-
ních příhod či k úpravě epizod zásta-

Registrace k třetí 
dávce očkování

Od tohoto týdne je možné se regist-
rovat do očkovacího centra Nemoc-
nice Na Františku k podání 3. posilu-
jící dávky očkování proti COVID-19.

Registrovat se mohou všichni, 
kterým uplynula vládou stanovená 
lhůta od podání 2. dávky. Snadno se 
pak přihlásíte na registrace.mzcr.
cz. Pokud vám bylo lékařem dopo-
ručeno očkování 3. dávkou dříve 
než po osmi měsících, můžete se 
objednat ihned prostřednictvím e-
-mailu: occ@nnfp.cz. Očkovací cen-
trum Nemocnice Na Františku fun-
guje od pondělí do pátku od 8 do 
14 hodin a očkuje vakcínami Pfizer 
a Moderna.

Už od roku 2020 pomáhá Seniorská 
obálka seniorům z Prahy 1 v přípa-
dech tísně, ohrožení zdraví nebo ži-
vota v jejich domácím prostředí.

Co Je to vlaStNě 
SeNiorSKá obálKa? 
Je to tiskopis, ve kterém jsou uvede-
ny aktuální informace o zdravotním 
stavu seniora. Velice důležitá je obál-
ka pro zdravotníky, policisty nebo ha-
siče, kteří zasahují u pacienta v přípa-
dě kolapsu, zdravotních potíží nebo 
jiného problému. Mají tak okamžitě 
k dispozici seznam všech léků, které 
dotyčný užívá, přehled chronických 

Věk pro bariatrickou chirurgii není překážkou
vy dechu při spánku. Výrazné snížení 
váhy umožní také provedení ortope-
dických a neurochirurgických výkonů, 
které jsou odkládány právě pro vyso-
kou hmotnost pacienta. 

V nedávných dobách byla horní 
věková hranice pro tento typ chirurgie 
omezena věkem šedesáti let, posléze 
pětašedesáti let, nyní se tato hranice 
řídí hlavně věkem fyzickým. Tedy jak 
je pacient schopen tento zákrok v cel-
kové anestezii zvládnout. Současná 
generace seniorů je fyzicky o deset let 
v lepším stavu než senioři před dvěma 
generacemi, proto mohou zvládnout 
i závažnější operační zákroky. 

V seniorském věku se dává před-
nost tubulizaci žaludku, tzv. tubě. Dále 
je vhodný minigastrický bypass, což je 

zjednodušený, ale účinný typ gastrické-
ho bypassu, který používáme hlavě u pa-
cientů s cukrovkou druhého typu. Pokud 
však naším hlavním cílem bude snížení 
hmotnosti, užijeme první uvedený typ – 
tubulizaci žaludku, která zároveň do ur-
čité míry upraví metabolické choroby. 

Pokud vám obezita znesnadňuje 
život, způsobuje zdravotní potíže a jste 
rozhodnuti ji řešit, poraďte se o mož-
nostech léčby s MUDr. Michaelem Vra-
ným. Konzultace i léčba je Na Františku 
hrazená téměř všemi zdravotními po-
jišťovnami. Pro objednání do poradny 
není nutné doporučení od lékaře. 

MUDr. Michael Vraný 
michael.vrany@nnfp.cz

Nemocnice Na Františku
www.nnfp.cz

onemocnění a také kontakty na blíz-
ké osoby a praktického lékaře. To vše 
samozřejmě usnadní jejich zásah na 
místě. Vlastníkům seniorské obálky 
přináší klid a psychickou pohodu už 
samotný fakt, že obálku mají doma. 
Většinou ji umisťují na vnitřní stranu 
vchodových dveří nebo na dveře lednič- 
ky. 

Kde Si Mohou záJeMCi 
obálKu vyzvedNout?
Seniorskou obálku neboli I. C. E. kar-
tu (In Case of Emergency, z angličtiny 
V případě nouze) je možné si vyzved-
nout například na Úřadu MČ Praha 1, 
oddělení sociální péče a služeb, Vodič-
kova 18, 3. patro, nebo ve Středisku 
sociálních služeb Praha 1. Tiskopis je 
k dispozici také na www.socialnisluz-
by-praha1.cz nebo na www.praha1.cz. 

Seniorská obálka je užitečným po-
mocníkem především v krizových situ-
acích a je určena hlavně pro starší oso-
by, které žijí osamoceně, ale hodit se 
může každému z nás.

Text: red

Poradna Nemocnice Na Františku

Seniorská obálka nám pomáhá už druhým rokem

V komedii Ošklivec 
se můžete těšit na Vojtěcha 
Kotka, Martina Fingera 
nebo Martu Dancingerovou

mailto:michael.vrany@nnfp.cz
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz/
http://www.praha1.cz/
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Soutěž 
o knihu: 
Místa Prahy 1

KALENDÁř AKCí

Recepty z naší historie

Křížovka

NÁPOVĚDA:
ACHIEVE;
KRAPKU;

OVAN;
KNOP

FR.
ÚZEMÍ

FR.
ŘEKA

SOK ANGLICKY
PIVO

SVĚTADÍL ITALSKÉ
SÍDLO

ANGL.
VAJÍČKO

KOPEC DŘÍV
(ZAST.)

OPATŘIT
RAZÍTKEM

CHEMICKÁ
ZNAČKA

DRASLÍKU

ANGL.
ČÍHAT

FETIŠ POLNÍ
LÁHEV

ZN.
KILO-

PONDU

ANGL.
DUB

ČAS
(MEZIN.ZKR)

ANGL.
HOLIČ

PŘES

3. ČÁST
TAJENKY

SPZ
ROKYCAN

ANGL.
DOSÁHNOUT

NĚČEHO

CITOSLOVCE
VRČENÍ

STAVĚT

UŠLAPAT

SVĚTOVÁ
STRANA

DŮM

NĚM.
ČERVENÝ

SLOVEN.
POLNÍ
MÍRA

MPZ
KRONACH

(NĚMECKO)
MOŘSKÝ

BŮH

HODNĚ

NEMOCNIČNÍ
ODDĚLENÍ

ASENT

NĚM.
ASI

PODNIK
V NÝRSKU

LARVA
ŽÁBY

SČÍTÁNÍ

CVIK

OPAK
LESKU

KIPLINGŮV
VLK

1. ČÁST
TAJENKY

SÍDLO
V BELGII

2. ČÁST
TAJENKY

NADUTEC

AFGHÁN.
ŘEKA

AKORÁT

ANGL.
ČÍST

PLANETKA

ZN.
NEODYMU

ČÁST
OBLEKU

AVŠAK

URČIT

SPZ PRAHY

TROCHU

DOVNITŘ
(SLOVEN.)

OVANUTÍ

UVRHNOUT

KÓD
CHORVATSKA

DOLEJŠEK

VČELÍN
SEK

SKINHEAD TRESTNÝ
ČIN

SPZ 
ÚSTÍ
NAD 

LABEM

ODEJMOUT ZN.
CERU

ZVĚTŠOVACÍ
SKLO

KANAD.
ŘEKA

Historické srovnávací fotografie

I tentokrát vám přinášíme inspiraci ze Zlaté knihy 
Grandhotelu Šroubek z roku 1926. Vybrali jsme recept 
na tradiční hovězí guláš. 

žebrák Muneles patřil mezi nejznámější a nejbizarněj-
ší postavy staré Prahy. Díky tomu známe jeho podo-
bu. Fotograf Zikmund Reach ho zařadil do svého cyklu 
Pražské typy. Sám sebe označoval za spisovatele a tak-
řka nevycházel bez jedné či více knih v podpaží. Patřily 
k němu – jako doklad ducha, talentu a zřejmě i vysně-
ného způsobu obživy.

W
ilhelm Muneles se narodil v roce 1861 v Jose-
fovské ulici (dnes vede v její ose Široká) jako 
třetí ze sedmi sourozenců v rodině Adolfa 
Neftali Munelese. Matka Amelie Muneleso-

vá, rozená Paschelesová, zemřela o čtyři roky později. Bylo 
jí čtyřiadvacet.

Tradovalo se, že sloužil v rakouské armádě jako důstoj-
ník. Podle jiných zvěstí se věnoval bankovnictví. Vypravova-
lo se ale i to, že existenční nouze a žebrota jsou jeho dob-
rovolnou volbou, a pokud se někdy stalo a obdarovali ho 
bývalí přátelé či sourozenci, všechno hned rozdal. 

Postavy a postavičky Prahy 1

Muneles

Historická fotografie od Jana Kříženeckého z roku 1910 (Archiv hl. m. Prahy, Sbírka fotografií, sign. II 98) zobra-
zuje Kanovnickou ulici spojující Hradčanské náměstí s Novým Světem. Ulice získala své jméno od kanovníků, kteří 
bydleli poblíž katedrály sv. Víta, kde pomáhali při liturgických obřadech i při správě diecéze. Autorem současného 
snímku je tradičně Jaroslav Tatek.

N
ejprve na čistém hovězím tuku osmažte nakráje-
nou cibulku dotmava, zasypte mletou paprikou 
a podlijte vývarem nebo vodou. Na cibulku dejte 
na kousky nakrájené hovězí maso, osolte, opep-

řete, přidejte stroužek rozetřeného česneku, trochu majo-
ránky a kmínu. Nechte asi půl druhé hodiny… (viz tajenku 
švédské křížovky na straně 11). Průběžně podlívejte. Ke 
konci dušení nechte maso smažit na omastku, zasypte mou-
kou a podlijte vodou tak, aby byla omáčka přiměřeně hustá. 
Nechte dusit další půl hodinu. Na konci dušení maso vyjměte 
a omáčku proceďte přes sítko.

Dobrou chuť.

Pokud máte zajímavý rodinný recept, pošlete nám jej na 
redakce@praha1.cz.

Přednášky
  2. 11. v 10:00 Setkání s dětmi 
z MŠ svaté Voršily v DPS Pštrossova
 3. 11. ve 14:00 Trénování paměti 
v BDPS Benediktská
 9. 11. ve 14:30 Beseda: Co dělat, 
když uzavřu smlouvu (přihlašujte 
se od 1. 11. na tel: 607 048 183 nebo 
725 397 934)
  10. 11. ve 14:00 Trénování pa-
měti v DPS U Zlaté Studně
  24. 11. ve 14:00 Trénování pa-
měti v DPS Týnská
 24. 11. v 15:00 To jsme se za nás 
neučili: Další legoroboti (přihla-
šujte se od 9. 11. na tel: 607 048 183 
nebo 725 397 934)
 26. 11. v 10:00 Setkání s dětmi 
z MŠ Revoluční v BDPS Benediktská 
  29. 11. ve 14:00 Vánoční ku-
tění s Terezou v klubu seniorů  
Tomáš

Koncerty
 3. 11. v 15:00 Setkání s kulturou: 
Jazz, Malostranská beseda (vstu-
penky od 21. 10. infocentru ve Vodič-
kově 18)
 18. 11. ve 14:00 Fórum mladých 
hraje seniorům v klubu Tomáš 

(přihlašujte se od 11. 11. na tel: 607 
048 183 nebo 725 397 934)
 24. 11. v 15:00 Recitační odpole-
dne ve Viole: Vzpomínka na školní 
léta (vstupenky od 9. 11. infocentru 
ve Vodičkově 18)

Vycházky 
(přihlášky na tel: 607 048 183 
nebo 725 397 934)
 27. 10. od 14:00 Toulky městem: 
Tržiště (přihlašujte se od 18. 10.)
 10. 11. od 14:00 Toulky městem: 
Jan Hus a univerzita (přihlašujte se 
od 2. 11.)
 16. 11. od 14:00 Tematické vy-
cházky s Martinem: Praga a okolí 
(přihlašujte se od 8. 11.)

Výlety 
(Přihlášky v infocentru MČ 
Praha 1, Vodičkova 18)
 26. 10. Celodenní výlet: Kostelní 
Vydří – poutní místo, Peníkov – vod-
ní pila a kozí farma (přihlašování pro-
bíhá již od 16. 9.)
  23. 11. Celodenní výlet: Hrad 
Choustník a klášter ve Voticích (při-
hlašujte se od 19. 10.)
 30. 11. Celodenní výlet: Budeč, 
Lány (přihlašujte se od 26. 10.)

Milí sousedé, milí čtenáři,
připravili jsme si pro vás soutěž, ve kte-
ré si vyzkoušíte, jak se umíte koukat ko-
lem sebe. Vaším úkolem je poznat, kde 
se dané místo nachází. Správnou odpo-
věď zašlete na redakce@praha1.cz. Vý-
herce bude odměněn knihou od českého 
autora. Na vaše odpovědi se těšíme do  
29. října 2021. Správnou tipující z mi-
nulého čísla je paní Jitka řezníčková, 
která vyhrává knihu Pech od Kláry  
Aycox.

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

Recepty z naší historie (viz str. 10)
Na cibulku dejte na kousky nakrájené hovězí maso, osolte, opepřete, přidejte stroužek rozetřeného česneku,  
trochu majoránky a kmínu. Nechte asi půl druhé hodiny… (viz tajenku). Vyluštěnou tajenku posílejte na redakce@praha1.cz, 
a to do 29. října. Výherkyní z minulého čísla je paní VÁCLAVA BUKALOVÁ, která vyhrála knihu Hranice už nejsou, tati od  
Miroslava Pecha.

Text: Dan Hrubý, autor knižního cyklu Pražské příběhy
Foto: archiv autora
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Chcete i nadále číst
noviny SOUSED?

Od listopadu si je můžete vyzvedávat
vždy ve druhé polovině měsíce 

na následujících odběrných místech:

BDPS Beneditská 13
DPS Dlouhá 23
DPS Týnská 17a

DPS Pštrossova 18
DPS U Zlaté studně 1

BD Samcova 3

Haštalka – Haštalská 792/7
Tomáš – Tomášská 6

Recepce

 Vodičkova 18
(informační centrum)

Nemocnice Na Františku

Kluby seniorů

Domy s pečovatelskou službou

a dále pak u našich živnostníků.

Úřad MČ Praha 1

Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

Koncert 

„Pocta česko-italské hudbě“
Barokní kaple Italského kulturního institutu

v úterý 26. října 2021 od 19 hodin
S o p r a n i s t k a  M a r k é t a  F a s s a t i

a  j e j í  h u d e b n í  h o s t é

Vlašská 34, Praha 1 - Malá Strana

Navštivte překrásnou barokní kapli, 
založenou italskou komunitou a jezuity v 16. století.

Vstup zdarma

www.praha1.cz 
www.kostelnislavnosti.cz
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