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Noviny Prahy 1 pro seniory a jejich rodiny prosinec 2021

Adventní setkání v Praze 1 / 3 Senioři bodují v pétanque / 4

Textařka a herečka 
Gabriela Osvaldová je věrná 
Malostraňačka. Maminka si ji 
z porodnice přivezla do bytu 
v Prokopské ulici, chodila do 
školy v Josefské, ruku si zlomila 
na kluzišti na Klárově. Teď bydlí 
v Mostecké a je tam šťastná.
Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

Gabriela osvaldová:
Malá Strana je v mých 
vzpomínkách oprýskaná, 
krásná i lidová

Foto: Miroslav D. Mirčev
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My jsme byly hodné! Mikulášská oslava na Kampě

Adventní setkání 
v Praze 1

V
 adventním čase se v Praze 1 rozsvěcují vánoční  

stromečky a pravidelně se také konají Adventní  

setkání, která pořádá radnice Prahy 1 ve spolupráci 

s jednotlivými spolky. Pro návštěvníky je na těchto  

sousedských akcích připraveno jak občerstvení, tak především 

kulturní a hudební program, kapely, zpěváci a nezapomíná se ani na 

nejmenší, na které čekají pohádky nebo dětské dílničky, kde si mohou děti 

vyrábět přáníčka a vánoční ozdoby.

Roztančené děti ve Vojtěšské čtvrtiNa Uhelném trhu zazpíval Pěvecký sbor ZŠ Vojtěšská  
a Pěvecký sbor a houslová škola ZŠ pod Žvahovem

Děti pozorně sledují pohádku Legenda o hvězdě, kterou 
zahrála Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček

Foto: Jaroslav Tatek, Petr Našic, Pavel Dvořák

Vážení a milí sousedé,
po téměř dvou letech s covidem 
jsme všichni doufali, že se situa-
ce pro živnostníky a podnikate-
le v Praze 1 bude zlepšovat. Re-
alita je však bohužel taková, že 
se jejich podmínky spíše zhoršily 
a světlo na konci pomyslného tu-
nelu je zatím v nedohlednu.

Proto se jim jako radnice 
snažíme i nadále, jak nám to zá-
kon a finance dovolují, pomáhat. 
Kromě probíhající individuál-
ní pomoci připravujeme za pod-
pory Hospodářské komory Pra-
ha 1 a ve spolupráci s několika 
šikovnými lidmi pilotní fázi pro-
gramu s názvem Coronavirus cu-
rrency neboli #corrency. Jedná 
se o projekt, který je jednoduchý 
a srozumitelný, a o nasměrová-
ní jeho pomoci rozhodneme my 
občané Prahy 1. My si řekneme, 
ke kterým živnostníkům půjde-
me, abychom pak u nich zaplatili 
svoji část útraty, zatímco tu dru-
hou část uhradí provozovně naše 
městská část. Ve svém důsledku 
se tedy bude v této těžké době jed-
nat jak o podporu podnikatelů, 
tak i občanů naší městské části. 
A to vše navíc přispěje k uchová-
ní dostatečné sítě občanské vyba-
venosti.

Jak tedy vidíte, doba je sice 
komplikovaná, ale cesty k překo-
nání problémů tu jsou. A když při-
tom budeme postupovat společ-
ně, zvládneme to snadněji, a já 
proto věřím, že rok 2022 bude 
pro podnikatele i jejich zákazníky 
klidnější a úspěšnější.

Přeji vám všem, milí sousedé, 
pevné zdraví, hodně sil a dobrou 
náladu.

Karel Grabein Procházka,
radní pro podporu podnikání, 

obchod a služby

Všem čtenářům přejeme, 
aby příběhy, které ve svém životě na 
Praze 1 prožívají, patřily bez výjimky 
mezi ty hezké, na které se i po letech 
vzpomíná s úsměvem.
Dan Hrubý a Helena H. Zahrádecká,

autorský tým Pražských příběhů

Přejeme 
krásné svátky

Milí čtenáři, 
do příštího roku 
vám za Malostran-
skou besedu pře-
ji zdraví, štěstí, po-
hodu a také hodně 
dobrých koncertů, 
divadelních předsta-

vení, výstav i jiného vyžití, pokud mož-
no bez tak otravných omezení a v plné 
síle. Takže: Na zdraví a těším se, až se 
uvidíme u nás v Malostranské besedě 
buď na kulturních, spolkových a spole-
čenských akcích, nebo na báječné plz-
ničce a výborném jídle.

David Hanzlík, 
umělecký ředitel 

 Malostranské besedy

Milí čtenáři,
v tento adventní čas 
bychom vám chtě-
li za naše Středisko 
volného času Jed-
nička popřát, abys-
te prožili radost-
né a klidné Vánoce 

a abyste bez zbytečných shonů a stresů 
pokračovali i v novém roce 2022. Zacho-
vejte si pevné zdraví, obklopte se lidmi, 
které máte rádi, a dělejte jen to, co vám 
přináší radost. My se budeme těšit, že 
vás potkáme na našich kurzech či ak-
cích, které pro vás s radostí v SVČ Jed-
nička pořádáme. 

Kamil Janouškovec, 
za tým SVČ Jednička

Milí čtenáři, 
Praha 1 je slavnost-
ně nasvícena a já 
pevně věřím, že 
rozzářená světýlka 
symbolizují naději 
v každém z nás, že 
ten příští rok bude 

opravdu lepší.
Linda Klečková,

předsedkyně Spolku 
přátel Petrské čtvrti

Dole zprava doleva: radní Karel Grabein Procházka, starosta Petr Hejma, 
místostarostka Eva Špačková, radní Jan Votoček, 1. místostarosta Petr Burgr. 
Nahoře zprava doleva: zastupitel Vladimír Mařík, zastupitelka Bronislava 
Sitár Baboráková, radní Richard Bureš, zastupitel Petr Scholz, zastupitel 
Filip Kračman, zastupitel Karel Ulm.
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Situace začíná většinou zdánlivě ne-
vinným: „Ahoj babi/dědo, jak se máš?“ 
Dotyčný, který se vydává za vnu-
ka nebo vnučku, nejdříve popíše, jak 
špatně se má, co se mu hrozného při-
hodilo a že potřebuje urychleně půj-
čit peníze. Častými důvody jsou třeba 
havárie a následná nutná oprava auta, 
hrozící vyhození z bytu, pokud neza-
platí nájem, nebo také urgentní uhra-
zení léčebných výdajů.

Senior ve snaze pomoci přislí-
bí zapůjčení peněz, ale má to háček: 
vnuk si pro peníze nemůže přijet, 
a proto za sebe pošle dobrého kama-
ráda, který mu peníze přinese. Vymy-
slí si, že je v časové tísni nebo je hos-
pitalizovaný v nemocnici. Senior mu 

Fenomén 
falešných vnuků

uvěří a malér je na světě. Pak už si 
jen stačí domluvit nějaké heslo, kte-
rým se kamarád prokáže. Senior mu 
předá peníze nebo s ním dojde do 
banky a skutečný vnuk/vnučka o ni-
čem neví. A úspory jsou nenávratně  
pryč.

Nezapomínejte, že zde oprav-
du platí: Důvěřuj, ale prověřuj. Těch 
pár minut, které věnujete prověření 
telefonátu, vám může zachránit vaše 
úspory.

Připraveno ve spolupráci s mjr. Jo-
sefou Jelínkovou z Oddělení prevence 
KŘP hl. m. Prahy.

Text: Petra Pekařová 
Foto: Jaroslav Tatek

Z
ajímá vás, co je to za fenomén a koho 
především ohrožuje? A jak to vlastně 
celé funguje? Ukážeme vám, jak 
může podvodník snadno proniknout 
k seniorovi do domácího zázemí 

prostřednictvím pouhého telefonátu.

To vše by nebylo ani zdaleka možné bez 
Petra Fuksy. Dlouholetý sekretář České 
asociace pétanque a také držitel trenér-
ské licence od Mezinárodní federace pé-
tanque je základním stavebním kame-
nem Senior týmu Prahy 1 i dalších klubů 
v Praze. „Bez pana Fuksy bychom dnes 
rozhodně nebyli tým, který se zúčastňuje 
turnajů a pravidelně trénuje. Díky němu 
má naše družstvo ten oficiální punc,“ 
říká jeden z členů Miroslav Bernát.

Klub má i svého vlastního preziden-
ta. Tím je v současnosti Milan Navrátil, 
který tuto funkci převzal po Jaroslavě 
Hudečkové, nejstarší člence týmu. 
Paní Hudečkové letos bylo již šesta- 
devadesát let, a přestože již nevykoná-
vá funkci prezidentky, stále se objevu-

Senioři Prahy 1 
bodují v pétanque

je na trénincích i turnajích. Tréninky se 
za dobrého počasí konají v parku Lan- 
nova. „Bude tomu však již šest let, kdy 
se scházíme i v zimě a za špatných pově-
trnostních podmínek v nafukovací hale 
v Masné ulici,“ doplňuje Milan Navrátil. 

S
port je zkrátka radost v každém věku. 
Je tomu již dvanáct let, co u nás funguje 
Senior tým Prahy 1 v pétanque. Tato 
francouzská hra se těší mezi našimi 
sousedy velké popularitě. Na trénincích 

se pravidelně schází téměř dvacet hráčů a celý 
tým má přes tři desítky členů. Za ta léta se zde 
utvořila skvělá parta, která sbírá úspěchy v rámci 
Prahy i celé České republiky.

Také proto je pétanque pro seniory celo-
roční aktivitou. A k tomu můžeme při-
pojit také soustředění v Úněticích, které 
se koná v lednu a únoru.

Spolupráce Petra Fuksy a našich 
sousedů přináší i úspěchy v rámci celo-
pražských i celorepublikových turnajů. 
„Byli jsme první seniorský tým v Praze. 
Dnes má již polovina městských částí 
svůj vlastní klub, a tak jen v hlavním 
městě je konkurence opravdu velká,“ 
říká prezident týmu. I přesto, že sou-
peři jsou stále silnější, senioři Prahy 1 
pořád obsazují přední místa v Lize pé-
tanque pro seniory i v dalších soutěžích.

Text: Jan Petříš
Foto: Petr Našic

Nové cvičební prvky
pro vás

V parku Lannova byly instalovány nové 
cvičební protahovací prvky, které jsou 
určeny pro všechny věkové kategorie. 
U dětí je limitující výška, která by měla 
být vyšší než 140 cm.

„Před rokem jsme se ptali uživate-
lů hřiště Lannova, co by si přáli zlepšit 
na vybavení hřiště, a zde je výsledek. 
Přibyly hodiny a byly vyměněny cvičeb-
ní prvky v úpravě antivandal, aby nám 
dlouho vydržely a mohly tak sloužit ne-
jen seniorům, u kterých je cvičení na 
nich velmi oblíbené. Zábavu na hřišti 
ale najdou všichni, například žáci naší 
základky z nedaleké Truhlářské ulice,“ 
pochlubila se krásným výsledkem Eva 
Špačková, místostarostka Prahy 1.
Text: red Foto: Jaroslav Tatek

CO TeDy DěLAT, KDyž VáM 
NěKDO TAKOVý ZAVOLá? 
JAK reAGOVAT?

1.  Nejste si jisti, že volající je váš 
vnuk nebo vnučka? Zkuste ho 
oslovit jiným jménem. Jmenuje 
se například Tomáš a vy se ze-
ptáte: „To jsi ty, Jiříku?“ Pokud 
vás dotyčný neopravil a pokra-
čuje v hovoru, je to první sig-
nál, že se může jednat o pod-
vodníka.

2.  Po ukončení hovoru raději za-
volejte svému vnukovi a ověřte 
si, zda opravdu volal on a chtěl 
po vás peníze. Nevolejte na čís-
lo, ze kterého vás kontaktoval, 
ale volejte na číslo, které na 
něj máte uložené a přes které 
s ním běžně komunikujete.

3.  Souhlasíte-li s předáním pe-
něz, ihned informujte Poli-
cii České republiky na tísňo-
vé lince 158 a vše oznamte. Na 
tyto případy bývá určena spe-
ciální skupina kriminalistů, 
kteří se na smluvené předání 
včas dostaví a zloděje na místě  
zadrží.

4.  Nikdy nikomu cizímu nepře-
dávejte žádné peníze. I finanč-
ní výpomoc v rodině má něja-
ká pravidla a vy na nich trvejte. 
Nenechte se zmanipulovat pod 
nátlakem, že jde o čas a vše 
musí proběhnout rychle a ne-
připraveně.
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sportovní náčiní. Jako větší už jsem 
mohla na Petřín. Mohla jsem vlastně 
kamkoli. I kouřit na náplavku. Jen jsem 
musela být včas doma. Ale kde jsem lí-
tala a co jsem zažila, na to se mě nikdo 
neptal. 

Co vám na dnešní Malé Straně chybí? 
Spolužáci. Všude někdo bydlel. Už ne-
bydlí. A trocha klidu. Mosteckou se valí, 
teď teda nevalí, ale zase začne, souvislý 
prvomájový průvod turistů. To už není 
město, to je shluk očumovaných kulis.

Pojďme k Petřínu, který se dokonce 
dostal i do vašeho textu písně Láska 
je láska. A je v tom textu chybička: 
Mácha má štěstí, že je kamennej… 
Bydleli jsme s Ondřejem přes deset let 
na Jiřáku. S Frantou jsem jezdila „žít“ 
na Malou Stranu k rodičům. Text vzni-
kl v maličké kuchyni na Vinohradech, 
já seděla na dřezu, Ondřej pode mnou 
na zemi a smáli jsme se. O chybě vím 
od začátku… Jenže: „Bronzovej – život 
je už takovej“ se mi ale vůbec nelíbilo.

Malá Strana je 
v mých vzpomínkách 
oprýskaná, 
krásná i lidová

T
extařku a herečku Gabrielu Osvaldovou 
si její maminka přinesla v roce 1953  
do Prokopské ulice rovnou z porodnice. 
Do školy chodila malá Gábinka do 
Josefské, bruslila na Klárově, do textu 

své písně Láska je láska vetkla Petřín. Dnes  
bydlí věrná Malostraňačka v Mostecké, dívá se na 
všechny strany a je celá šťastná.

Máte nějaký svůj psací rituál?
Jak to přijde, tak píšu. Podmínka je 
teda klid. Takže spíš v noci. Anebo kou-
kám před sebe a najednou začnu řvát: 
„Nechte mě, nebo to zapomenu,“ a hle-
dám tužku a jakýkoli papír.

 
Jak jste se od herectví dostala k texta-
řině? Byl tam vliv i vašeho tatínka Iva-
na Osvalda, novináře a scenáristy?
To si nemyslím. Táta byl úžasnej, ale 
čím budu nebo co dělám, to mu bylo 
dost fuk. O to se starala spíš maminka. 
A moc se teda s tím herectvím netrefila. 
Tak to pak doklepl Ondřej s textováním.

Máte nějaký zajímavý manželský 
zážitek se svým bývalým mužem On-
drou Soukupem z Malé Strany?
Předem upozorňuju, že to nemá žád-
nou pointu. Šli jsme kdysi nad ránem 
s kamarády z Blue Lightu a z mlhy na 
prázdném Karlově mostě se nořil nej-
dřív baret, pak ten rondon nebo co to 
mají, pak sukně, kabelka na bříšku, 
podkolenky, botičky… Prostě osamělý 
Skot předpisově pochodoval prostřed-
kem mostu. Pozvali jsme ho na snída-
ni. Měl hlad, byl rád. Ukázal nám holou 

zadnici, tesák zastrčený v podkolence 
s bambulkama, zachrčel pár básní Ro-
berta Burnse nebo koho, a jak se zjevil, 
zase zmizel. 

A prozradíte nám, na co se těšíte?
Na Vánoce přece. A pak na jaro a pak… 
Pořád se na něco těším. Jsem se tak na-
rodila.

Text: Monika Höppner
Foto: archiv Gábiny Osvaldové, 
© Česká televize – foto: Jiří Červený

S manželem Ondřejem Soukupem a malým synem Frantou v roce 1984

S rodiči jste nejdřív bydlela na Malé 
Straně v Prokopské ulici…
Ano, je to taková malá spojka mezi Mal-
tézským náměstím a Karmelitskou. 
I když je to krátká ulička, vešly se do 
ní tři bordely. To já už nepamatuju, ale 
tatínek o tom vyprávěl. Když se ty vy-
křičené domy v roce 1948 rušily, léta-
ly z oken předměty. Například paraván 
s malovanými Amorky, vypolstrovaný 
bordó plyšem. Tatínek ho zachránil a já 
tu úplně zbytečnou věc mám dodnes 
v chalupě. 

Jaké vzpomínky máte na školu  
v Josefské?
Například školník pan Lenert. Sbíral 
odznáčky a kluky pouštěl do školy po 
zvonění jen za ten prokletý odznáček. 
A v zimě na Klárově poléval kluziště, 
vařil čaj, i s rumem, a vybíral snad pade-
sát haléřů za vstup... Byla to veliká nád-
hera a já si tam zlomila ruku. Když mi ji 
pod Petřínem sádrovali, hodlal mi pan 
doktor zasádrovat tu druhou. Taky si 
pamatuju průchozí chlapecké záchody. 
Jednou mě tudy paní učitelka prohnala 
a držela mi hlavu stranou od močících 
chlapců. Klukům to bylo fuk a mávali 
nám. Hádejte čím…

Jaká byla Malá Strana vašeho dět-
ství?
Taková nuzná. Oprýskaná, tu i tam le-
šení. Ale krásná. Autentická? Možná. 
Na Velkopřevorském náměstí a v Hroz-
nové ulici seděly báby před domem 
a klábosily… Taková lidová, vesnická. 
Nejdřív jsem směla jen na Kampu, bylo 
tam hřiště s panem hlídačem, upro-
střed bazének s vodotryskem, s bezo-
vou kuličkou. Znáte? Už ne, co? A znač-
ně protivný hlídač půjčoval nám dětem 

Gábina Osvaldová se synem Františ-
kem

Gábina a sladkých šestnáct let

Na filmovou pohádku Anděl 
Páně i Anděl Páně 2, kde Gabriela  
Osvaldová hraje, se můžete po-
dívat na ČT v sobotu 25. 12.  
a v neděli 26. 12.

Gábina Osvaldová a Jiří Bartoška ve 
filmu Volání rodu z roku 1977

KráSNé VáNOCe 
bývalé spolužačce Gábině 

přeje Petr Burgr
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Jiří PADeVěT, ředitel nakladatelství Academia, doporučuje na noční stolek tyto knihy:Poradna Nemocnice Na Františku

PeS NA GONDOLe 
– TOMáš MAZAL

Soubor esejí a reflexí přináší 
nejen nový vhled do světa li-
teratury, výtvarného umění 
a filmu, ale je také osobitou 
autorovou výpovědí. Maza-
lovy texty spojuje pečlivé 
pátrání v pramenných pod-
kladech, umanuté hledání 
téměř neznatelných stop 
a pozapomenutých význam-
ných postav a míst. Sympa-
tický spisovatel a Hrabalův 
životopisec se představuje 
tak, jak ho ještě neznáme.

řešeNí ČeSKé OTáZKy 
– reNé NOVOTNý

Jedním z důsledků případ-
ného vítězství nacistického 
Německa ve druhé světo-
vé válce měla být naprostá 
germanizace českých zemí, 
s nimiž se počítalo jako s ne-
dílnou součástí Třetí říše. 
Nejprve bylo třeba vyřešit 
takzvanou českou otázku, 
tedy jak se vypořádat s čes-
ky mluvícím obyvatelstvem 
Protektorátu Čechy a Mora-
va. Dnes víme, jak to dopad-
lo, ale co tomu předcházelo? 

NěKAM JSeM TO UKryL 
(Zápisky 77) – Václav 
Havel, Michael žantovský

Na podzim roku 1977 po 
dramatických událostech 
Charty sepsal Václav Havel 
reportáž líčící první hodiny 
Prohlášení Charty 77, násled-
né vyšetřování a čtyřměsíční 
vyšetřovací vazbu. Stostrán-
kovou reportáž někam ukryl 
a nikdy ji nenašel. Vnuk jeho 
blízkého přítele Zdeňka Ur-
bánka David Dušek ji objevil 
v pozůstalosti svého dědečka 
a zde ji máme v plné kráse…

ÚTěK Z LeOPOLDOVA – 
JArOSLAV rOKOSKý

Nejkrutější věznice ve sta-
linském Československu 
byla v Leopoldově a tam se 
2. ledna 1952 odehrál legen-
dární útěk. To, co se nejdřív 
zdálo nemožné, se rychle 
proměnilo v jeden z nejna-
pínavějších a nejsilnějších 
příběhů, jaké kdy komuni-
stická ČSR zažila. Ze staré 
pevnosti uprchla šestice po-
litických vězňů – pět Čechů 
a jeden americký Slovák. 
Více se dočtete v trilogii.

Malebná čtvrť nedaleko 
Pražského hradu s ná-
zvem Nový Svět vždy při-
tahovala umělce, proto 
se jí také říkalo pražský 
Montmartre. 

Bydlel zde například Jan 
Švankmajer, za kterým cho-
dil Jan Tříska. Ateliér tu měl 
Milan Knížák, kterého na-
vštěvoval Allen Ginsberg. 
Žili zde režiséři, malíři a dal-
ší umělci. Procházky v této 
části Prahy jsou kouzelné za 
jakéhokoli počasí. Máme pro 
vás tip: najdete zde dělové 

koule? Nebo to vlastně koule  
nejsou?

Pošlete nám fotografii z vaší 
procházky a napište nám, 
co zajímavého jste objevili:  
redakce@praha1.cz.
Foto: Jaroslav Tatek

Zveme vás 
na procházku

Shakespeare 
v Ypsilonce
Legendární Studio Ypsilon jako první velký titul sezony uvádí 
adaptaci Shakespearovy komedie pod názvem „Sen noci sva-
tojánské, jak se nám zdá (poněkud i jako Svátek osla)“. Podle 
režiséra Martina Tichého je to ideální hra pro tuto dobu a pro 
toto živé a radostné divadlo. Ypsilonka si hrát umí a Sen noci 
svatojánské napsaný v šestnáctém století hravost potřebuje. 
Můžete se těšit na Petra Vrška, Renatu Rychlou, Pavla Nové-
ho a mnohé další. Jak už to v Ypsilonce bývá zvykem, jeviště 
je často plné jako hlediště. Přijďte na nejhranější komedii nej-
většího dramatika všech dob. Přijďte se do Ypsilonky naočko-
vat láskou a energií a skvěle se pobavit!
Program a více informací na www.ypsilonka.cz,
Studio ypsilon, Spálená 16, Praha 1.

Petr Vršek a Jiřina Vacková během představení 
Foto: Jiří Kottas

Přejeme všem 
klidné a pokojné  
prožití vánočních svátků 
a konce roku 2021 
a těšíme se, 
že se ve zdraví 
setkáme 
v roce 2022.

Kolektiv zaměstnanců 
Střediska sociálních služeb Praha 1

Opět po roce nastává čas vánoční, 
pro nějž je tolik příznačný klid, poho-
da a rozjímání. Přiznejme si však, že 
pro mnohé z nás tomu tak není. Před 
Vánoci ve skutečnosti často zažívá-
me pořádný shon – uklízíme, chystá-
me vánoční výzdobu, pečeme cukroví, 
sháníme dárky a všechno potřebujeme 
stihnout do Štědrého dne. Také s vidi-
nou blížícího se konce roku chceme 
zařídit vše, co jsme během předcho-
zích měsíců odkládali, abychom s pří-
chodem nového roku měli, jak se říká, 
čistý stůl. 

Vánoční období tedy představu-
je pro náš organismus jistou zátěž. 
Ovšem takto prožívaný stres a spěch 
často vede k únavě, vyčerpání a v ko-
nečném důsledku k nejrůznějším 
zdravotním obtížím – může se obje-
vit zvýšený krevní tlak, nachlazení, 
žaludeční obtíže nebo může dojít do-
konce k nepříjemnému úrazu. A při-

tom sobě ani svým blízkým nemůže-
te dát lepší dárek, než že budete sami 
k sobě dostatečně ohleduplní, budete 
patřičně odpočívat a zbytečně se ne-
přepínat. Vaši dobrou fyzickou i psy-
chickou kondici totiž ocení vaše rodi-
na či přátelé u vánočního stromečku 
nejvíce. 

Přestože náš zdravotnický perso-
nál je tu pro vás neustále – kdykoli ho 
potřebujete – a ani v nadcházejícím 
roce tomu nebude jinak, naším přá-
ním především je, aby vám zdravíčko 
sloužilo co nejlépe a abyste naši péči 
potřebovali co nejméně. 

Krásný sváteční čas 
naplněný radostí  
a pohodou a do nového roku 
hlavně zdraví vám přeje

Nemocnice Na Františku

o Vánocích je potřeba myslet 
hlavně na své zdraví

http://www.ypsilonka.cz/
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Místa Prahy 1

KALeNDář AKCí

recepty z naší historie

Křížovka

Historické srovnávací fotografie
šítkovské mlýny, které kolem roku 1900 vyfotil Jindřich eckert (archiv hl. m. Prahy, Sbírka fotografií, sign. Viii 
267), byly tvořeny komplexem devíti mlýnů vybudovaných již ve středověku. Zbořeny byly při regulaci Vltavy  
v první čtvrtině dvacátého století, zůstala jen vodárenská věž zvaná šítkovská. V roce 1930 zde byla postavena funk-
cionalistická výstavní síň Mánes. Současná fotografie: Jaroslav Tatek.

NÁPOVĚDA:
LUNACE;

OKD;
ET;

DRSC

CVIK PÍSEMNOSTI
ČESKÁ

FIREMNÍ
ZKRATKA

ČLUN ČÁST VOZŮ ZN.
TELLURU

1. ČÁST
TAJENKY

SPOJOVATI
LEPIDLEM

LÍH 
(NÁŘ.)

HLEDÍKY LATIN.
JÍT

DOKTOR
VĚD

PŘIVÁBENÁ ZVÝŠENÝ
TÓN

ZN.
RADONU

ISLAND.
HORA

TALISMAN DRB ZMRZLÁ
VODA

BRKO

LEMY

KŘIK

STŘELNÁ
ZBRAŇ

EVROPAN

ŘÍMSKY
501

CITOSLOVCE
ŘINKNUTÍ

LÉČKA

UKRAJINSKÁ
HORA

PRVEK
PODOBNÝ

URANU

DERIVÁTY
MASTNÝCH

KYSELIN

DÍLO

PTAČÍ
VĚZENÍ

ČÁST
NÁBYTKU

JUBILEJNÍ

TAMTA ZN.
ZLATA

KONZERVOVATI
KOUŘEM

OLYMPIJSKÉ
HRY

ZN. JEDNOTKY
PRÁCE

(KILOKALORIE)

ZVÍŘE
DOMÁCÍ

KÓD
LESOTHA

SLUHA
V LIVREJI

ŠANCE ŠIKMO

ANGL.
SPORTOVNÍ

HRA

KDYSI

SPZ
OLOMOUCE

PŮVAB

ŽHNOUT

OBILNÍ
SKLADIŠTĚ

PODNIK
V OSTRAVĚ

ZKR.
AMPÉR-
HODINY
ČADSKÉ
MĚSTO

SPZ
JIHLAVY

MLHA
(BÁS.)

2. ČÁST
TAJENKY

ANGL. ZKR.
OTÁČEK

ZA MINUTU

ČÁST 
ZUBU

SPZ
MARTINA

RACKOVÉ

NIGERIJSKÉ
MĚSTO
PODNIK

V
ROUSÍNOVĚ

LATINSKÁ
SPOJKA

A

OPATŘITI
OSIVEM

ZN. HELIA

ŘÍMSKY 50

SLOVENSKÁ
PŘEDLOŽKA

DOBA,
V NÍŽ

SE VYTŘÍDAJÍ
VŠECHNY

FÁZE MĚSÍCE

3. ČÁST
TAJENKY

KÓD
MYANMARU

OMAMOVAT
ALKOHOLEM

recepty z naší historie (viz str. 10)
Po dvaceti minutách kapra vyjměte a … (viz tajenku), černý a žlutý perník (pět kusů od každého předem namočte ve čtvrt 
litru piva), z jednoho citronu kůru a ze dvou vymačkanou šťávu, trochu cukru, čtvrt litru červeného vína a trochu nastrou-
haného perníku. Vyluštěnou tajenku posílejte na redakce@praha1.cz, a to do 15. ledna 2022. Správná odpověď z minulého
čísla: … drceného pepře. Výhercem je pan Zdeněk Chalupa, který obdrží knížku Nebezpečná rychlost od Karla Kaplana.

Postavy a postavičky Prahy 1

Josef Rousek
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 čes-
kého autora. Na vaše odpovědi se těší-
me do do 15. ledna 2022. Správný vý-
herce z minulého čísla je paní Daniela 
Petrtýlová, která získává knížku Nor-
mální šílenství.

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

Vánoční recept na kapra načerno je opět ze Zlaté knihy 
Grandhotelu šroubek z roku 1926.

Psal se rok 1921, když byl na pražském policejním ředi-
telství vyznamenán za záchranu dvaapadesáti lidských 
životů majitel půjčovny loděk Josef rousek. 

R
odák ze Staré Huti u Dobříše žil ve známém dom-
ku U obrázku Panny Marie (také U válečků), Na 
Kampě 514/9. Spolu s manželkou, třemi dcerami 
a synem obýval jedinou přízemní místnost.

Původní profesí byl švec, samostatný obuvník, jak se 
tehdy trochu důležitě říkalo. Při jedné ze záchranných akcí 
se nakazil tyfem z vltavské vody a strávil osm měsíců v ne-
mocnici. S řemeslem byl konec. Rousek požádal o koncesi 
na půjčovnu loděk, kterou si otevřel na vltavském břehu pří-
mo před domem, v němž zároveň loďky vyráběl a opravoval. 

Ve svém záchranářství po-
kračoval i po vyznamenání. 
A když v srpnu 1942 zemřel, 
měl na svém kontě na dvě stě 
zachráněných lidských živo-
tů. Pražský večer tehdy napsal: 
„Rousek byl v pravém slova smy-
slu dítětem řeky, neboť prodlel 
u Karlova mostu skoro celý ži-
vot. Znal každý zákrut Vltavy 
a na Kampě, kterou tak milo-
val, každé místečko a každý ká-

men. Těžko se před dvěma měsíci, kdy musil ulehnout, loučil 
s oblíbeným místem na nábřeží u Bruncvíkovy sochy, odkud  
každý den od rána do pozdního večera pozorně střežil čeřící 
se hladinu Vltavy a život na ní. Praha ztratila v Rouskovi ne-
jen svou svéráznou figurku, ale i dobrého, ochotného člověka 
zlatého srdce, na kterého hned tak nezapomene.“ 

Text: Dan Hrubý  Foto: archiv Pražských příběhů

K
apra očistěte, omyjte, nakrájejte na porce a osolte. 
Celer, mrkev, petržel a cibuli nakrájejte a poduste 
na másle, zalijte trochou octa, přidejte krev z kap-
ra a tolik vody, aby se kapr mohl vařit. Vhoďte ně-

kolik zrnek nového koření, pepř, tymián a bobkový list. Po 
dvaceti minutách kapra vyjměte a … (viz tajenku švédské 
křížovky na straně 11), černý a žlutý perník (pět kusů od 
každého předem namočte ve čtvrt litru piva), z jednoho 
citronu kůru a ze dvou vymačkanou šťávu, trochu cukru, 
čtvrt litru červeného vína a trochu nastrouhaného perníku. 
Povařte asi hodinu, až je omáčka hladká a hustá. Omáčku 
proceďte, přidejte hrozinky, spařené a na nudle nakrájené 
mandle, vlašské ořechy a ještě povařte. Na závěr ochutnej-
te, a pokud je omáčka dost pikantní, servírujte s uvařeným 
kaprem.

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

Výstavy s vánoční tematikou

 Betlémy 2021 – Pražské Jezulát- 
ko v kostele Panny Marie Vítězné  
a sv. Antonína Paduánského
Betlémy ze všech koutů světa můžete 
vidět na výstavě, která potrvá do  
9. ledna 2022, otevírací doba muzea: 
PO–SO 9:30–17:00, NE 13:00–18:00.
  Vánoční výstava v Betlémské 
kapli 2021 – Jak se co dělávalo
Expozice, kde najdete nejen překrás-
né betlémy, ale také budete moci 
interaktivní formou poznat tradič-
ní česká řemesla. Výstava potrvá do  
3. ledna 2022. Otevřeno je každý den 
od 9:00 do 18:00.
 České Vánoce – Tradice 
obdarovávání v Muzeu Karlova 
mostu
Proč si lidé dávají na Vánoce dary? To 
a ještě mnohem více se dozvíte na této 
unikátní výstavě přímo u Karlova mos-
tu. Výstava potrvá do 2. ledna 2022. Ote-
vřeno je každý den od 10:00 do 18:00.

Další zajímavé expozice
  Výstava k 10. výročí poslední-
ho rozloučení s Václavem Havlem 
v Galerii 1

Vydařená připomínka 10. výročí po-
sledního rozloučení s prvním čes-
kým prezidentem Václavem Havlem. 
Výstava je přístupná do 29. ledna 
2022, od úterý do pátku od 10:00 
do 12:00 a od 13:00 do 18:00. V so-
botu pak od 10:00 do 14:00. V ne-
děli, pondělí a o svátcích je zavře- 
no.
 Falza? Falza! – výstava ve štern-
berském paláci
Odhalit rozdíl mezi originálem a ko-
pií může být pořádný oříšek. Roz-
lousknout ho můžete v Národní 
galerii Praha ve Šternberském palá-
ci. Výstavu můžete navštívit až do  
1. května roku 2022.

Kam vyrazit na mši 
na štědrý den a večer?

 Mše svatá s Rybovou mší v kostele 
Matky boží před Týnem v 16:30
 Půlnoční mše v kostele Panny Ma-
rie Sněžné ve 24:00
  Půlnoční mše svatá (latinsky) 
s gregoriánským chorálem v kostele 
sv. Havla ve 24:00

mailto:redakce@praha1.cz
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Kostelní slavnosti
Cyklus koncertů s nahlédnutím do historie

Sopranistka Markéta Fassati a její hosté

SVÁTEČNÍ KONCERT
Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

ve středu 22. prosince 2021 od 18 hodin

M a r k é t a  F a s s a t i  -  s o p r á n

Dobrovolné vstupné bude věnováno kostelu

www.praha1.cz 
www.kostelnislavnosti.cz

Duo Siempre Nuevo:
Matěj Freml & Patrick Vacík - kytary

Farářka Libuše Roytová - duchovní slovo

e-mail: info@svc1.cz
Více informací na www.svcjednicka.cz/akce
Truhlářská 1113/8, 110 00, Praha

PŘEHLED AKCÍ 
V SVČ JEDNIČKA
LEDEN 2022

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

3. 1.  UČÍME SE PŘÍBĚHEM celodenní
Akreditovaný čtenářský kurz zaměřený na vyprávění příběhu.

23. 1. JEDNODENNÍ ZÁJEZD NA HORY 7.–19.00
Pojeďte s námi na lyže nebo na běžky do Pasek nad Jizerou.

24. 1. ISLAND - země příběhů 19.–21.00
Cestovatelský večer - fotografie, islandské legendy a povídání

 o zemi ohně a ledu a nekonečných dnů a nocí.

26. 11. UČÍME SE PŘÍBĚHEM celodenní
Akreditovaný čtenářský kurz zaměřený na vyprávění příběhu.

31. 1. TIBET (zajímavosti z politických dějin 1. pol. 20. st.) 19.–21.00
Povídání a diskuse nejen o politice, náboženství a zvyklostech 

 Tibetu s Ing. Mgr. Petrem Jandáčkem.

3.–4. 2. NOCOVKA – DOBRODRUŽSTVÍ V JEDNIČCE  dvoudenní
Dvoudenní program pro děti s přespáním v Jedničce. 

 Společné vaření, akce a hry.

NA VŠECHNY AKCE JE NUTNÉ 

SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT:

www.svcjednicka.cz

@realitypraha1.cz

FacebookFacebook skupina

MAP Praha 1

Magazín 

JEDNA

@chcisevkliduvyspat

Twitter

@prahajedna

Youtube

@MestskaCastPraha1

Facebook

@prahajedna

ŠKOLA NÁS BAVÍ
Web

www.skolanasbavi.eu

CHCI SE V KLIDU VYSPAT
Web

www.chcisevkliduvyspat.cz

@praha1online

Instagram

@prahajedna

REALITY PRAHA 1
Web

 reality.praha1.cz

WEBY, SOCIÁLNÍ MÉDIA, 
PROJEKTY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1

BUĎME SPOLU
V KONTAKTU

WWW.PRAHA1.CZ

FacebookNoviny

SOUSED

Facebook

TV JEDNA

@televizejedna
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