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Saxofonista a Malostraňák 
Stanislav Kalous se 
rozpovídal o svém životě 
s hudbou, hraní  
na Karlově mostě, 
nejkrásnějším pódiu  
světa i o nehodě,  
která mu změnila život. 
Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

Stanislav Kalous:

Nejraději jsem hrál 
na Karlově mostě!

Foto: Jaroslav Tatek
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Milí sousedé,
nový „dvojkový“ rok 2022 se nám 
definitivně rozběhl a já vás v něm 
– spolu s dalším číslem našeho 
Souseda – co nejsrdečněji vítám 
a přeji vám všem, aby se přání 
a předsevzetí, která jste vyslovili 
o silvestrovské půlnoci, vyplnila 
a abyste následujících více než je-
denáct měsíců měli plných osobní 
pohody i pevného zdraví.

Ve chvíli, kdy čtete tyto řád-
ky, by už naše městská část měla 
mít schválený rozpočet. Přes vel-
mi obtížnou ekonomickou situa-
ci naší země se ho současnému 
vedení radnice podařilo sestavit 
jako vyrovnaný, a tedy zodpověd-
ný, neplýtvající, ale zároveň počí-
tající například s důležitými roz-
vojovými investicemi i s projekty 
zkvalitňujícími naše životní pro-
středí.

V centru hlavního města to 
zeleň bohužel nikdy neměla jed-
noduché, a to od středověku až 
po komunistickou totalitu. O to 
větší mám samozřejmě radost 
z projektů, které se nám poda-
řilo připravit, odstartovat anebo 
i dokončit, a které jsme s řadou 
z vás pečlivě diskutovali a pre-
cizovali. Přinášejí našim ulicím, 
parkům, zákoutím a dalším plo-
chám nové stromy, keře, květiny, 
trávníky i mobiliář, včetně her-
ních prvků pro naše nejmenší.

Děkuji vám všem, kteří svý-
mi nápady a prací přispíváte 
k lepší a hezčí Praze 1, a těším se 
na další spolupráci.

Váš
Richard Bureš

radní pro dopravu, 
životní prostředí, 

informatiku 
a smart cities

V
edení radnice Prahy 1 před-
ložilo na plánovaném zase-
dání zastupitelů, konaném 
25. ledna, návrh rozpočtu 

pro rok 2022. Tak jako každý rok i le-
tos budou podpořeny důležité pre-
ventivní projekty v sociální a zdravot-
ní oblasti: služby sociální péče (osobní 
asistence, domovy pro osoby se zdra-
votním postižením, domovy pro seni-
ory) i služby sociální prevence (azylo-
vé domy, nízkoprahová denní centra), 

zařízení hospicového typu a domácí 
zdravotní péče, protidrogová preven-
ce a poradenství, terénní programy 
či ambulantní léčba nebo preven-
ce závislostí na návykových látkách. 
Předpokládáme, že stejně jako každo-
ročně budou vypsány sociální a zdra-
votní granty, granty na protidrogo-
vou a primární prevenci a programy 
pro oblast pomoci osobám bez pří-
střeší, a to ve výši více než 4 miliony  
korun.

Rozpočet pamatuje 
i na sociální 
a zdravotní oblast

Strategie udržitelného 
rozvoje – zapojte se!

Chcete ovlivnit rozvoj Prahy 1 v příš-
tích deseti letech? Nabízíme vám 
možnost aktivně se zapojit do pří-
pravy Strategie udržitelného rozvoje. 
„V únoru a březnu proběhnou v jed-
notlivých částech naší městské čás-
ti veřejná setkání, a to jak za osobní 
účasti, tak i online. Zároveň odstartuje 
reprezentativní výzkum,“ popsal sta-
rosta Petr Hejma.

Podrobnosti naleznete na 
www.praha1.cz a www.planuj1.cz.

Rozhodujme 
společně!

Také vás trápí všude se povalující kolo-
běžky, o které se nikdo nestará, a kola, 
ke kterým se nikdo nehlásí? Na vaše 
připomínky se těší předseda Komise 
pro dopravu Vojtěch Ryvola (vojtech@
ryvola.cz). Pište co nejdříve – na úno-
rovém jednání komise se bude za pří-
tomnosti poskytovatelů projednávat 
problematika sdílené dopravy.

R
adní Eva Špačková vy-
hlásila pro děti z našich 
škol akci s názvem Fandí-
me Ester. Čestná občanka 

Prahy 1 se totiž zúčastní olympiády 
v Pekingu. Na školáky během úno-
ra čeká řada sportovních aktivit na 
sněhu i ledě, zapojí se do výtvarné 
a literární soutěže a společně budou 
také sledovat sportovní výkony Ester 
i dalších reprezentantů. 

Redakce Souseda vyhlašuje 
soutěž pro seniory a jejich vnoučata! 
Na e-mailu: redakce@praha1.cz se 
těšíme na fotografie, na kterých si 
spolu užíváte zimní sportování. Na 
nejlepší snímek čeká dárek od Evy 
Špačkové a Ester Ledecké.

Fandíme Ester!
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V
 minulém čísle jsme psali 
o fenoménu falešných vnu-
ků, kdy podvodníci vylákají 
ze seniora po telefonu pe-

níze. Proto Policie ČR ve spolupráci 
s provozovatelem informační linky 
1188 připravila osvětou akci. Senio-
rům se staročeskými jmény a pevný-
mi linkami bude doma vyzvánět tele-
fon s následujícím vzkazem:

„Dobrý den, varování Policie Čes-
ké republiky. Věnujte, prosím, pozor-
nost tomuto oznámení. Pokud se vás 
bude někdo snažit přesvědčit, že je 
váš příbuzný nebo že vašeho příbuz-
ného zastupuje jako doktor či notář, 
a bude od vás chtít poslat peníze na 
účet nebo si je bude chtít u vás sám 
vyzvednout, vždy si tuto informaci 
ověřte a v případě podezření kontak-

tujte, prosím, Policii České republiky, 
a to na telefonním čísle 158. Děkuje-
me. Policie České republiky.“

S oddělením prevence Policie 
ČR připravujeme seriál Seniorské de-
satero (viz stranu 5). V každém čísle 
se zaměříme na jednu oblast a bude-
me upozorňovat na rizikové situace 
a také doporučíme, jak se v těchto si-
tuacích zachovat.

V
e středu 12. ledna jsme se le-
tos poprvé sešli v Malostran-
ské besedě na letošním prv-
ním pořadu z cyklu Setkání 

s kulturou, při kterém se představilo 
vynikající duo Kristian Mráček & Da-
vid Pěruška, vítěz komorní kategorie 
Concertino Praga 2021. „Další příjem-

V rytmu tanga argentina

Spojení hudby, tance, touhy a vášně, to 
je argentinské tango. Pokud se chcete 
tento tanec naučit, přihlaste se na nové 
kurzy tanga argentina s profesionální-
mi tanečníky Hátou a Martinem. 

„Připravili jsme dva kurzy – pro za-
čátečníky a mírně pokročilé. Do kurzu 
mírně pokročilých se ještě můžete při-
hlásit do konce ledna. Začátečníci jsou 
sice již obsazení, ale budeme otevírat 
další lekce v dubnu,“ upřesnila lektorka 
Háta Hlavatá. Radost z tance a záplavu 
emocí zažijete na kurzech každou stře-
du od 17:30 do 18:45 pro mírně pokro-
čilé a od 19:00 do 20:15 pro začáteční-
ky, a to ve Společenském středisku VIA, 
Újezd 26. Přihlášení a další podrobnos-
ti: hata.hlavata@yahoo.de. 

Středisko volného času Jednička 
v Truhlářské ulici nabízí dětem i do-
spělým zajímavé akce. Dobrodružná 
nocovka pro děti ve věku 8–12 let se 
uskuteční v noci ze 3. na 4. února. A na 
co se děti můžou těšit? Například na 
společné vaření, hry, kreativní aktivity, 
cestu za poznáním i přespání na půdě. 

Do cizích zemí – Islandu a Tibe-
tu – se podívají nejen děti, ale i dospě-
lí prostřednictvím přednášek, a to  
24. a 31. ledna. Čtenářský kurz Učíme  
se příběhem je zaměřený na vyprávě- 
ní příběhu a konat se bude 26. ledna.  
Podrobné informace: 
www.svcjednicka.cz.

Senioři v ohrožení!

Pozvánky do Jedničky

Setkání s kulturou 
pokračují i v novém roce

né odpoledne se v Besedě uskuteční  
2. února od 15:00 hodin a nabídne šan-
sony v podání Jany Rychterové. Vstu-
penky budou – pro seniory z Prahy 1 
jako vždy zdarma – k vyzvednutí v info-
centru radnice ve Vodičkově 18, a to od 
24. ledna. Těším se na setkání,“ pozval 
sousedy 1. místostarosta Petr Burgr.

Těšíme se, že se 
v novém roce se 
všemi našimi seniory 
sejdeme znovu na 
koncertech, výletech 
či dalších akcích a že 
se nám podaří být 
spolu a potkávat se 
jako například při 
štědrodenním obědě, 
který je tradičně 
připravován pro 
osamělé seniory.
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K
dyž se potkávají 
generace, dějí 
se zázraky. 
Organizace Mezi 
námi spolupracuje 

s Prahou 1 a jejím Střediskem 
sociálních služeb již řadu let. 
Spolupráce se rozrostla a nyní 
je zde šest mezigeneračních 
skupin, ve kterých jsou zapojeny 
mateřské školy a seniorská 
zařízení. 

Mezi námi má několik mezigeneračních programů, které 
podporují setkávání lidí všech generací. Cílem je, aby si 
nejstarší rozuměli s těmi nejmladšími, aby společně ob-
jevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když 
se navzájem propojí. Děti, babičky a dědečkové – to patří 
k sobě. 

V současné době probíhají aktivity zaměřené na 
jejich setkávání distanční formou, kdy si děti a senioři 

Zázrak setkávání 
generací

Suchej únor 
slaví deset let

L
etos proběhne již desátý ročník tradiční celore-
publikové kampaně, která pomáhá široké veřej-
nosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběh-
lé návyky. Loňský ročník oslovil až deset procent 

dospělé populace a přinesl i stejnojmennou knihu, která 
v osmadvaceti pečlivě „vydestilovaných“ kapitolách před-
stavuje alkohol ve všech jeho společenských rolích.
Suchej únor se stal osvětovou kampaní za „čistokrevnej 
život“, která pro mnoho účastníků neznamená jenom 
měsíční detox od alkoholu, ale celkovou očistu spoje-
nou se zdravým životním stylem a chutí udělat pro sebe 
něco smysluplného. Cílem kampaně je mimo jiné zjistit, 
kdo koho tady ovládá. 
Více na webu: www.suchejunor.cz.
Autor: Petr Šimadl, tvůrce kampaně

navzájem posílají vzkazy, obrázky, videa, výrobky z papíru 
nebo keramiky a myslí na sebe na dálku. Jak distanční ko-
munikace probíhá a jaké další programy organizace Mezi 
námi nabízí a připravuje, to se dozvíte v dalších číslech na-
šich novin Soused a také na www.mezi-nami.cz.

Text: red
Foto: archiv Mezi námi

Nejstarší a nejmladší generace společně tvoří a obohacu-
jí se navzájem
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RADA

RADA

RADA RADA

RADA

Mnoho seniorů stále upřednostňuje osobní výběr důchodů na
těchto místech, kde si je zloději vytipují a po cestě na seniora
okradou. 

TELEFONY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zvažte, kam jdete, co tam budete dělat, jak se tam dopravíte 
a jaká zavazadla jsou nezbytná. Např. taška na kolečkách
pachatele nezaujme tolik jako kabelka. 

Seniorské desateroSeniorské desatero
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Podomní obchod a nabídky v místě bydliště
CESTA MIMO BYT

Podvodníci navštíví seniora s tím, že jdou vracet přeplatek za
elektřinu, sociální pojištění, plyn apod. Pak mu vysvětlují, že
mají bankovku vysoké hodnoty a potřebují ji rozměnit.

Jde o násilí mezi blízkými osobami, které spolu žijí ve
společném obydlí. Nejčastěji jde o mezigenerační násilí.

Nejenom senioři si ukládají své kabelky a tašky do nákupních
vozíků. S nákupem pak často chodí do cukráren či restaurací,
kde následně dochází ke krádežím odložených věcí.

Nejčastějším místem útoku při přepadení je okamžik, kdy
člověk vstupuje do domu.

NÁKUPY

Častá finta zlodějů, kdy nabídnou pomoc s taškou a rychle ji
vynesou do vyšších pater, po cestě tašku prohledají a odcizí
peněženku.

158
Tísňová linka

Pachatelé se vydávají za dealery společností například 
s elektřinou, cílem je upoutat pozornost, zmapovat prostředí 
a následně odcizit co půjde.
RADA Dejte si na dveře i schránku upozornění, že 

o podomní prodej zboží a služeb nemáte zájem.

Přeplatky v místě bydliště

Nevěřte! Žádná instituce u nás neroznáší přeplatky
tímto způsobem až do domácnosti.

RADA

Domácí násilí

Při aktuálním násilí přivolejte pomoc a vyhledejte
lékařské ošetření. Překonejte stud a zábrany.
Obraťe se na Policii ČR nebo na odborníka.

RADA

Při nákupu a po něm

Při nákupu raději držte kabelku v ruce. V restauraci
nenechávejte cenné věci v kapách odložených
kabátů. Kabelku uložte raději na klín.

RADA

Před cestou mimo byt

Osobní doklady, peníze a další cenné věci dejte nejlépe
do ledvinky, případně malých taštiček pod oblečením.

RADA

Cesta na poštu či do banky pro peníze

Domluvte se s příbuznými, známými nebo sousedy, ať
vás doprovodí.

Cesta domů

Jakmile se budete blížit k místu, tak sledujte , zda se
k vám někdo nepřidal a nesleduje vás.

Nabídka pomoci s taškou na schodech

Nedávejte svou tašku z ruky!

Výběr z bankomatu

Nepište si na kartu PIN! Nenechávejte ani lísteček 
s číselnou kombinací poblíž karty!

RADA
Oddělení prevence Krajského ředitelství policie
ve spolupráci s Městskou částí Praha 1.

Dotyčný se vydává za někoho z příbuzenstva a pod různými
záminkami žádá vydání peněz, pro které si má ale přijít někdo
z okruhu kamarádů.

Internetová síť umožňuje spojení s okolním světem pomocí
počítače, tabletu či chytrého mobilního telefonu. I zde se však
musíte dávat si pozor na podvodníky.

Senior v síti

Buďte v internetové síti opatrní stejně tak, jako jste
opatrní v reálném světě. 

Telefonický kontakt cizí osobou

Pokud po vás někdo chce peníze po telefonu,
zavolejte příbuzným a ověřte si, jestli opravdu volali.

DO
M
A VENKU

NÁ

KU
PY

SÍTĚ

RADA

RADA

RADA RADA

RADA

Mnoho seniorů upřednostňuje osobní výběr důchodů na těchto
místech, kde si je zloději vytipují a po cestě na seniora okradou. 

TELEFONY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zvažte, kam a proč jdete, co s sebou potřebujete. Např. taška na
kolečkách pachatele nezaujme tolik jako kabelka. 

Seniorské desateroSeniorské desatero
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Podomní obchod a nabídky v místě bydliště
CESTA MIMO BYT

Pod záminkou vracení přeplatku za elektřinu nebo plyn, chtějí
podvodníci rozměnit bankovku vysoké hodnoty.

Jde o násilí mezi blízkými osobami, které spolu žijí ve
společném obydlí. Nejčastěji jde o mezigenerační násilí.

Při ukládání kabelek do nákupních vozíků a při návštěvě
cukráren či restaurací hrozí krádež odložených věcí.

Nejčastějším místem útoku při přepadení je okamžik, kdy
člověk vstupuje do domu.

NÁKUPY

Zloději nabídnou pomoc s taškou s doklady a penězi,
vynesou ji do vyšších pater, prohledají a odcizí peněženku.
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Tísňová linka

Pachatelé se vydávají za dealery společností například 
s elektřinou, upoutají pozornost a následně odcizí co se dá.

RADA Dejte si na dveře i schránku upozornění, že 
o podomní prodej zboží a služeb nemáte zájem.

Přeplatky v místě bydliště

Nevěřte! Žádná instituce u nás neroznáší přeplatky
tímto způsobem až do domácnosti.

RADA

Domácí násilí

Překonejte stud, přivolejte pomoc a vyhledejte
lékařské ošetření. Obraťte se na Policii ČR.

RADA

Při nákupu a po něm

Kabelku při nákupu držte v ruce. V restauraci si ji 
 uložte na klín, pozor na věci v kapsách kabátů.

RADA

Před cestou mimo byt

Osobní doklady, peníze a další cenné věci dejte nejlépe
do ledvinky, případně malých taštiček pod oblečení.

RADA

Cesta na poštu či do banky pro peníze

Domluvte se s příbuznými, známými nebo sousedy, ať
vás doprovodí.

Cesta domů

Jakmile se budete blížit k místu, tak sledujte, zda se
k vám někdo nepřidal a nesleduje vás.

Nabídka pomoci s taškou na schodech

Nedávejte svou tašku z ruky!

Výběr z bankomatu

Nepište si na kartu PIN! Nenechávejte ani lísteček 
s číselnou kombinací poblíž karty!

RADA
Oddělení prevence Krajského ředitelství policie hl.
města Prahy ve spolupráci s Městskou částí Praha 1.

Dotyčný se vydává za příbuzného v tíživé životní situaci, který
potřebuje peníze, pro které si přijde někdo z kamarádů.

Internet umožňuje spojení se světem pomocí počítače, tabletu
či chytrého mobilního telefonu. I zde se pozor na podvodníky.

Senior v síti

Buďte v internetové síti opatrní stejně tak, jako jste
opatrní v reálném světě. 

Telefonický kontakt cizí osobou

Pokud po vás někdo chce peníze po telefonu,
zavolejte příbuzným a ověřte si, jestli opravdu volali.

DO
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SÍTĚ

RADA

RADA

RADA RADA

RADA

Mnoho seniorů upřednostňuje osobní výběr důchodů na těchto 
místech, kde si je zloději vytipují a po cestě seniora okradou. 

TELEFONY, SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Zvažte, kam a proč jdete, co s sebou potřebujete. Např. taška na
kolečkách pachatele nezaujme tolik jako kabelka. 

Seniorské desateroSeniorské desatero
V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Podomní obchod a nabídky v místě bydliště
CESTA MIMO BYT

Pod záminkou vracení přeplatku za elektřinu nebo plyn, chtějí
podvodníci rozměnit bankovku vysoké hodnoty.

Jde o násilí mezi blízkými osobami, které spolu žijí ve
společném obydlí. Nejčastěji jde o mezigenerační násilí.

Při ukládání kabelek do nákupních vozíků a při návštěvě
cukráren či restaurací hrozí krádež odložených věcí.

Nejčastějším místem útoku při přepadení je okamžik, kdy
člověk vstupuje do domu.

NÁKUPY

Zloději nabídnou pomoc s taškou s doklady a penězi,
vynesou ji do vyšších pater, prohledají a odcizí peněženku.

158
Tísňová linka

Pachatelé se vydávají za dealery společností například 
s elektřinou, upoutají pozornost a následně odcizí, co se dá.

RADA Dejte si na dveře i schránku upozornění, že 
o podomní prodej zboží a služeb nemáte zájem.

Přeplatky v místě bydliště

Nevěřte! Žádná instituce u nás neroznáší přeplatky
tímto způsobem až do domácnosti.

RADA

Domácí násilí

Překonejte stud, přivolejte pomoc a vyhledejte
lékařské ošetření. Obraťte se na Policii ČR.

RADA

Při nákupu a po něm

Kabelku při nákupu držte v ruce. V restauraci si ji 
 uložte na klín, pozor na věci v kapsách kabátů.

RADA

Před cestou mimo byt

Osobní doklady, peníze a další cenné věci dejte nejlépe
do ledvinky, případně malých taštiček pod oblečení.

RADA

Cesta na poštu či do banky pro peníze

Domluvte se s příbuznými, známými nebo sousedy, ať
vás doprovodí.

Cesta domů

Jakmile se budete blížit k místu, tak sledujte, zda se
k vám někdo nepřidal a nesleduje vás.

Nabídka pomoci s taškou na schodech

Nedávejte svou tašku z ruky!

Výběr z bankomatu

Nepište si na kartu PIN! Nenechávejte ani lísteček 
s číselnou kombinací poblíž karty!

RADA
Oddělení prevence Krajského ředitelství policie hl.
města Prahy ve spolupráci s Městskou částí Praha 1.

Dotyčný se vydává za příbuzného v tíživé životní situaci, který
potřebuje peníze, pro které si přijde někdo z kamarádů.

Internet umožňuje spojení se světem pomocí počítače, tabletu
či chytrého mobilního telefonu. I zde pozor na podvodníky.

Senior v síti

Buďte v internetové síti opatrní stejně tak, jako jste
opatrní v reálném světě. 

Telefonický kontakt cizí osobou

Pokud po vás někdo chce peníze po telefonu,
zavolejte příbuzným a ověřte si, jestli opravdu volali.

DO
M
A VENKU

NÁ

KU
PY

SÍTĚ
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Stanislav Kalous:

Nejraději jsem hrál 
na Karlově mostě, 
nejkrásnějším 
pódiu světa!

S
axofonista a hudební skladatel Stanislav 
Kalous (79) bydlí na Malé Straně téměř 
padesát let a nedá dopustit na Karlův 
most, to nejkrásnější pódium světa. 
Hrál se spoustou parádních muzikantů, 

zpěváků, dokonce i v cirkusové kapele. A i když 
mu osud přinesl nelehké životní zkoušky, nikdy 
se hudby nevzdal. 

Jak se vám bydlí na Malé Straně?
Krásně a neměnil bych. Jinam nechci. 
Dýchá zde na mě historie, stačí se po-
dívat na krásné domy, sochy, projít si 
Karlův most a vnímat tu krásu. Bydlím 
u Vrtbovské zahrady neskutečných pa-
desát let.

Zapojujete se jako zkušený muzi-
kant do místního kulturního dění?
Dokud jsem mohl hrát, tak samozřej-
mě ano, ale kvůli úrazu to už není mož-
né. Rád jsem jazzoval s muzikanty v do-
mečku na Kampě. Často jsem hrával na 
Karlově mostě, to byla velká sranda. Bo-
hužel jsou to už jen vzpomínky.

Jak jste se dostal k hudbě?
V deseti letech jsem od Ježíška do-
stal housle. Byl jsem z toho rozpačitý, 
chtěl jsem brusle. Moje kariéra hous-
listy skončila záhy. Jel jsem autobusem 
do hodiny houslí, a když jsem vystu-
poval, spadly mi housličky nešťastně 

pod rozjíždějící se autobus. Nic z nich 
nezbylo, a tak jsem doma od tatínka 
dostal, protože se domníval, že jsem 
to udělal schválně. Pamatuji si, jak na 
mě křičel: „Ode dneška máš s muzikou 
utrum a nechci vidět v baráku žádnej 
hudební nástroj!“

A jak se vaše hudební kariéra vyví-
jela dál?
V dospívání jsem se pak sám začal taj-
ně na půdě, aby o tom táta nevěděl, 
učit hrát na kytaru, na kterou jsem 
si ušetřil z brigády. Nakonec jsme si 
s klukama ze třídy udělali kapelu. Táta 
nás ale nachytal při tajné zkoušce v ga-
ráži. Tak chvíli poslouchal a nakonec 
mi to povolil. V šestnácti mi moje ba-
bička koupila tenorsaxofon. Učil jsem 
se sám, což moc nedoporučuju, je to ta 
delší cesta. A když jsem na ten saxofon 
něco zahrál, mohla přijít na svět další 
kapela. Babička tenkrát vůbec netušila, 
že mi otevřela cestu do muzikantské-Rozhovor probíhal v kavárně Slavia

Saxofonista Stanislav Kalous má rád 
humor, jazz a pěkné čepice
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ho světa. Později jsem si koupil i kla-
rinet, protože jsem hrál v dixielandu, 
a chodil jsem po průmyslovce na Jež-
kovu konzervatoř na večerní studium 
skladby k panu Karlu Macourkovi.

Vaše profesionální muzikantská drá-
ha je hodně košatá. Hrál jste napří-
klad s Happy Five, Orchestrem Karla 
Vágnera, se kterým jste doprováze-
li mnoho předních českých zpěváků 
a zpěvaček, třeba Hanu Zagorovou, 
dále s kapelou Pavla Bobka, dokon-
ce také v kapele v cirkuse Barelli. Vě-
noval jste se také skládání hudby…
To mě vždy ohromně bavilo. Napsal 
jsem písničky pro Hanu Zagorovou, 
Janu Koubkovou, Jiřího Schelingera, 
Standu Hložka, Evičku Olmerovou, pís-
ničky pro děti… Víte, skládání mě hlav-
ně zachraňovalo po úraze, kdy jsem 
nemohl hrát na ten svůj milovaný sa-
xofon, protože při fouknutí do nástro-
je jsem měl pocit, že mi praskne hlava.

Můžu se zeptat, co se vám stalo?
To je prostě osud. Začnu zeširoka. Když 
jsem po patnácti letech skončil v roce 
1987 v kapele Karla Vágnera, hrál jsem 

kou Štěpánkem, nejmladším profeso-
rem hry na kontrabas na Konzervatoři 
Jaroslava Ježka. Naše trio jsme pojme-
novali Johny Walker Band. Díky každo-
dennímu hraní jazzových a swingových 
evergreenů na Karlově mostě, nejkrás-
nějším pódiu světa, jsme byli dokona-
le sehraní, zakoupili jsme si fax, obyt-
ný přívěs, který jsme zapřáhli za auto, 
a hurá do světa… Jeli jsme z koncertu 
v Německu, bylo to 15. října 1994, padla 
mlha, řídil můj kolega Ivan a v mlze nás 
začal kdosi předjíždět a narazil do nás. 
Probudil jsem se až v nemocnici v Roky-
canech. Jirka i Ivan umřeli… 

To pro vás muselo být hodně těžké…
Nikdy na kluky nezapomenu. Já jsem se 
pak dával dohromady dva roky. Úraz se 
začal postupně projevovat na mém slu-
chu, slyším vše jinak než v reálu. Jsem 
rád, že jsem pak ještě měl kapely Four 
Roses a Jazz Spirit. Víte, důležité je se 
nevzdat! A chtěl bych hlavně poděko-
vat své ženě Danušce, která při mně 
vždy stála a v nemoci se o mě starala.
Autorka: Monika Höppner
Foto: archiv Stanislava Kalouse 
a Moniky Höppner

Hraní na Staroměstském náměstí

Do nového roku přeje usměvavý Sta-
nislav Kalous všem hlavně hodně 
zdraví

Stanislav Kalous vlevo dole v čepici s kapelou Karla Vág-
nera

Zleva: Jarda Růžička, Hana Zagorová, Ivan Umáčený, 
Standa Kalous, Emil Viklický, Karel Vágner a Ivan Košťál

Saxofonista Kalous s kapelou Jazz Spirit

například u Pavla Bobka. Po 17. listopa-
du 1989 pak bylo málo práce. V té době 
jsem se seznámil s kytaristou Ivanem Je-
řábkem, který hrával s Petrou Janů a Jir-
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H
lavním cílem služeb, kte-
ré poskytuje Středisko so-
ciálních služeb Praha 1, 
je zajistit klientům dů-

stojný a plnohodnotný život. Umož-
nit seniorům, aby mohli zůstat co 
nejdéle ve vlastním, přirozeném 
domácím prostředí, zachovat si 
tak své soukromí, navyklý způsob 
života a společenské zázemí. Po-
skytnout seniorům, kteří žijí v bytě 
sami, pocit jistoty a bezpečí, že o ně 
bude postaráno v krizové situaci, 
jako je třeba pád nebo nenadálá ne-
volnost.

POSKyTOVANé SlUžby:

●     Pečovatelská služba – je určena 
všem občanům MČ Praha 1, kte-
ří potřebují pomoc v domácnosti, 
nakoupit, doprovodit k lékaři nebo 
pomoc při osobní hygieně.

●     Tísňová péče – systém tísňové péče 
umožňuje seniorům pomocí stisk-
nutí tlačítka přivolat pomoc v kri-
zové situaci, například při pádu 
a nemožnosti vstát, při náhlém 
zhoršení zdravotního stavu nebo 
i při požáru, úniku plynu apod.

●    denní stacionář – je ambulantní 
služba, která je určena těm, kteří již 

H
emoroidy jsou žilní plete-
ně, které se jako hydrau-
lické polštáře významně 
podílejí na udržení sto-

lice i jejím vyprázdnění. laicky ře-
čeno – hemoroidy má každý člověk 
od narození. O jejich onemocnění 
mluvíme, pokud se začínají zvětšo-
vat, vyhřezávat či krvácet. Pacient, 
u kterého se objeví tyto symptomy 
nebo bolest v konečníku, by se měl 
obrátit na specialistu – proktologa. 

JAK PRObíHá VyŠETřENí?
Vyšetření konečníku probíhá pohma-
tem prstu a posléze krátkým optickým 
přístrojem – anoskopem. U pacientů 
nad padesát let, v indikovaných přípa-
dech i u mladších, se doplňuje vyšet-
řením tlustého střeva – kolonoskopií. 
Podle stupně postižení i obtíží se volí 
následná terapie. První a druhý stupeň 
onemocnění lze léčit konzervativně – 

důstojný a plnohodnotný život

Moderní léčba hemoroidů

změnou životního stylu, lokální tera-
pií (mastmi, čípky) a podáváním léků 
na zpevnění žilní stěny. Při neúspěchu 
konzervativní léčby přistupujeme v pří-
padě nižšího stupně onemocnění k am-
bulantnímu ošetření hemoroidů, a to 
k aplikaci ligatur či modernějšímu lase-
rovému ošetření. Pokročilejší nálezy je 
nutné řešit operací. Ta probíhá v anes-
tezii za krátkodobé hospitalizace. 

JAKé OPERAČNí VýKONy 
SE NEJVícE OSVědČily?
První z nich je klasické chirurgické od-
stranění zvětšených uzlů. Moderněj-
ší a šetrnější metodou je tzv. Longo-
va operace, kterou v naší nemocnici 
s úspěchem provádíme již dvacet let. 
Při ní se pomocí speciálního jedno-
rázového nástroje – stapleru odstra-
ní nadbytečná a prolabující tkáň. Tato 
metoda je méně bolestivá, i rekonva-
lescence probíhá kratší dobu. Nelze ji 
však použít úplně u všech nálezů.

Všem, které trápí hemoroidální 
obtíže, proto radím, aby s návštěvou 
proktologa neotáleli. Čím dříve se one-
mocnění odhalí, tím může být jeho léč-
ba šetrnější. Objednání do proktologic-
ké poradny Nemocnice Na Františku je 
možné na tel. čísle 222 801 301.

MUDr. Zdeněk Šebesta 
chirurg Nemocnice Na Františku

nejsou soběstační, žijí osamoceně 
a postrádají možnost společenské-
ho kontaktu. Je to také významná 
pomoc rodinám, které se nemohou 
o svého blízkého postarat v plné 
míře a celodenně.

●    domy s pečovatelskou službou 
– nabízejí byty, kde si klient může 
sám vařit, uklízet, sám si zařizuje 
a hradí drobné opravy. Výhodou je 
blízkost pečovatelské služby, kte-
rou však senioři nemusejí využívat. 

Středisko zajišťuje také velké množství 
volnočasových aktivit, které jsou prů-
běžně upravovány podle platných pan-

demických nařízení. Pro seniory jsou 
připravovány pohybové aktivity, jako 
jsou pétanque, pilates, jóga, cvičení 
v pohybovém centru Tělocvična, cviče-
ní pro bolavá záda, výlety a mnoho dal-
ších. Taneční nadšenci určitě využijí ta-
neční kroužek nebo kurz orientálních 
tanců. Na rozšiřování vědomostí je za-
měřen kurz práce na PC, konverzace 
v cizích jazycích i kroužek trénování 
paměti. Navíc jsou pro seniory orga-
nizovány koncerty, představení, kluby 
seniorů a další kulturní aktivity. 

Jejich přehled naleznete na 
www.socialnisluzby-praha1.cz.

Populární cyklus Setkání s kulturou
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Knihu pro dlouhé, ale už kratší zimní večery, doporučuje Olda z Kosmasu, Perlová 3, 
Praha 1

Zveme vás na procházku

RAdiM KOPáČ, 
PETR STANČíK
PRAHA OžRAlá

I když název knihy může pů-
sobit poněkud vulgárně, jde 
o poctu Egonu Bondymu, 
autorovi básnické sbírky 
Ožralá Praha. Název knihy 
je natolik výstižný a nosný, 
že nebylo možné nazvat ani 
recenzi knihy jinak. Autor-
ská dvojice pojímá hostince 
jako místa, která se odráže-
jí v dějinách Prahy. Nechte se 
zlákat na jedno pivo do hos-
pody, ve které jste třeba ni-
kdy nebyli.

PETR UHl
ZA SVObOdU JE TřEbA 
NEUSTálE bOJOVAT

Kniha přináší výbor textů 
z let 1969–1989, tedy prá-
ce, jež shrnují myšlenkový 
kvas okruhu Hnutí revoluč-
ní mládeže, Program spo-
lečenské samosprávy a ty 
nejdůležitější Uhlovy tex-
ty z éry Charty 77. Jedná 
se o význačné dokumen-
ty k dějinám opozice pro-
ti komunistickému režimu 
v Československu a v užším 
smyslu československého 
disentu. 

dANA NěMcOVá 
děJ SE cO děJ, 
NEMáME SE ČEHO báT

Autorka svými myšlenkami, 
postoji a charakterem ovliv-
nila velké množství význam-
ných osobností – jako před-
ní představitelka českého 
disentu let sedmdesátých 
a osmdesátých a členka Vý-
boru na obranu nespraved-
livě stíhaných, po roce 1989 
pak jako poslankyně a cha-
ritativní pracovnice ve Vý-
boru dobré vůle – Nadaci 
Olgy Havlové. Kniha vychází 
z dochovaných rozhovorů.

EwAld ARENZ
STARé 
OdRůdy

Kniha popisuje setkání dvou 
žen, Sally a Liss, které by ne-
mohly být rozdílnější. Hned 
při prvním setkání Sally zjiš-
ťuje, že Liss je jiná než ostat-
ní dospělí. 

Liss nabídne Sally noc-
leh a jedna noc na statku se 
změní v pobyt na dobu ne-
určitou. Sally pomáhá Liss 
s hospodářstvím a mezi 
starými hrušněmi a včelími 
úly objevuje kouzlo obyčej-
nosti.

V novém roce začínáme pro-
cházku u Pražského hradu, 
odkud se otevírá nádherný 
pohled téměř na celou Pra-
hu. Ulicemi Ke Hradu a Ne-

rudova dojdeme až na Malo-
stranské náměstí ke kostelu 
svatého Mikuláše, o kterém 
jsme již psali. Zaujala vás 
po cestě domovní znamení 
nebo vývěsní štíty?

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

Městská divadla pražská uvádějí první letošní novinku 
s podtitulem „tango operita“, což je divadelní kus na pome-
zí činohry, opery a tanečního divadla.

María je vášnivou a nespoutanou postavou pohnutého 
osudu, ale zároveň i velkolepou alegorií atmosféry Buenos Ai-
res a argentinského tanga samotného. Vypjatý příběh Maríi 
balancuje mezi posvátným a světským, mísí se v něm vše, co 
si dovedete i nedovedete představit a musíte vidět na vlastní 
oči. Příběh Maríi de Buenos Aires napsal hudební skladatel 
a virtuózní hráč na bandoneon Ástor Piazzola na libreto uru-
guayského básníka Horacia Ferrera v roce 1968. Vůbec prv-
ním českým uvedením této světově proslulé „tango operity“ 
skládáme tvůrci, jenž klasické argentinské tango provázal 
s moderní hudbou dvacátého století, hold ke stému výročí 
jeho narození. Nechte se unést vášnivým tancem. 

María de Buenos Aires

Foto: Patrik borecký
Více na: www.mestskadivadlaprazska.cz.
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Recepty z našich restaurací a hospod

Historické srovnávací fotografie
Pohled na smíchovskou stranu nové Újezdské brány na Malé Straně zachytil v roce 1865 wilhelm Rupp. V po-
předí uprostřed je domek mýtného, vpravo část zazděné staré brány (archiv hl. m. Prahy, Sbírka fotografií, sign.  
Vi 62/10). Autorem současné fotografie je Jaroslav Tatek.

Postavy a postavičky Prahy 1

Andula 
Sedláčková
Nejslavnější česká divadelní herečka první republiky Andula 
Sedláčková byla vášnivou řidičkou. Snímek časopisu Pestrý 
týden z léta 1928 ji zachytil na Karlově mostě. V té době se 
ocitala na vrcholu slávy. Rok předtím zorganizovali novináři 
celonárodní anketu popularity. Zvítězil Vlasta Burian, druhá 
byla Andula Sedláčková, třetí Eliška Junková. V roce 1933 se 
pak herečka stěhuje do Velkopřevorského paláce řádu Mal-
tézských rytířů na Malé Straně. Vydrží tu do jara 1937, kdy 
ji špatná finanční situace (herečka žila vždy na vysoké noze) 
donutí, aby se odstěhovala na Vinohrady a na podzim 1939 
do novostavby paláce Černá růže na Příkopě, kde pak bydlí 
až do své smrti v roce 1967.

Text: dan Hrubý
Foto: archiv Pražských příběhů

V letošním roce vám v této rubrice budeme přinášet 
osvědčené recepty z restaurací, které se nacházejí na úze-
mí Prahy 1. A začneme vyhlášeným flekovským gulášem.

Na sádle orestujte cibulku a na kostky nakrájené maso – 
nejlépe hovězí kližku, pak přidejte sůl, mletý kmín, pepř 
a lehce zarestuje. Říká se: kolik masa, tolik cibule. Až bude 
maso celé zatáhlé, přidejte rajčatový protlak, mletou papri-
ku a opět krátce zarestujte. Zalijte vývarem, přidejte česnek 
a nechte vařit. Měkké maso vyndejte z hrnce, šťávu vyduste 
na tuk, přidejte … (viz tajenku švédské křížovky na stra-
ně 11) a pivo – na kilo masa asi 0,4l piva. Ale musí to být fle-
kovský tmavý ležák.

Pokud se vám zrovna vařit nechce, zajděte si vychut-
nat pravý flekovský guláš do restaurace U Fleků, kde mimo 
dobrého jídla a pití určitě oceníte krásné historické pro-
story. 

Více informací: www.ufleku.cz.
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Nápovědy a náměty najdete také  
v procházkách na Facebooku Praha 1  
Online.

Koncerty a výstavy:

  2. 2. v 15:00 hodin – Setkání 
s kulturou v Malostranské besedě. 
Vstupenky v infocentru Prahy 1,  
Vodičkova 18 od 24. 1.
  3. 2.–26. 2. – výstava GOOD 
WOOD – Roman Franta: Jak jsem 
piloval dříví u Bedřicha Dlouhého  
v Galerii 1

Přednášky a workshopy:

 Trénování paměti – 2. 2. BDPS 
Benediktská 13, 9. 2. DPS U Zlaté 
studně 1, 16. 2. Pštrossova 18 a 23. 2. 
DPS Týnská 17 a vždy od 14 hodin.
  8. 2. ve 14:00 hodin – tematic-
ká přednáška: Patroni českých zemí 
v klubu seniorů Tomáš. Přihlašujte se 
na tel. 725 397 934 nebo 607 048 183 
od 1. 2.

Recepty z naší historie (viz str. 10)
Zalijte vývarem, přidejte česnek a nechte vařit. Měkké maso vyndejte z hrnce, šťávu vyduste na tuk, přidejte … (viz tajenku) 
a pivo – na kilo masa asi 0,4l piva. Ale musí to být flekovský tmavý ležák.
Vyluštěnou tajenku posílejte na redakce@praha1.cz, a to do 7. února 2022. Správná odpověď z minulého čísla: … přidejte 
švestková povidla. Výhercem z minulého čísla je pan Karel Zelenka.

Milí sousedé, milí čtenáři,
máme pro vás další fotografii místa 
na území Prahy 1. Poznali jste, kde se 
dané místo nachází? Odpověď zašlete 
na e-mail: redakce@praha1.cz. Výher-
ce bude odměněn knihou od českého 
autora. Na vaše odpovědi se těšíme do 
7. února. Výhercem z minulého čísla je 
paní Hana Mašková se správnou od-
povědí Kaple Božího hrobu na Petříně.

 16. 2. od 15:00 hodin – To jsme se 
za nás neučili: Přínosy fyziky k přeži-
tí. Přihlašujte se na tel. 725 397 934 
nebo 607 048 183 od 7. 2.
 23. 2. od 14:00 hodin – Zimní ku-
tění v klubu Haštalka

celodenní výlety:

 25. 2. – Světlá nad Sázavou (zá-
mek) a chotěboř. Přihlašování od  
3. 2.
 22. 3. – Český dub (Johanitská 
komenda) a železný brod. Přihlašo-
vání od 8.2.
 29. 3. – Klášterec nad Ohří (Por-
celánka Thun) a žatec. Přihlašování 
od 15. 2.

Odjezd autobusu v 8:00 hodin od 
Rudolfina v ulici 17. listopadu. Výle-
ty jsou zdarma a pouze pro seniory 
z Prahy 1. Přihlašování osobně přes 
podatelnu ÚMČ Praha 1, Vodičkova 
18. Výletů se mohou zúčastnit pou-
ze senioři očkovaní na covid-19 nebo 
s platným PCR testem. 

Další informace: Mgr. Karel Ulm, 
koordinátor výletů, tel.: 777 161 539.
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Chcete i nadále číst
noviny SOUSED?

Noviny si můžete vyzvedávat vždy ve
druhé polovině měsíce 

na následujících odběrných místech:

BDPS Benediktská 13
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

 

GOOD WOOD 
ROMAN FRANTA 
„Jak jsem piloval dříví u Bedřicha Dlouhého“ 
 
Datum vernisáže:  2. 2. 2022 od 18:00 
Výstava potrvá:   od 3. 2. 2022 do 26. 2. 2022 
Místo:    Galerie 1, Štěpánská 47, Praha 1 
Otevírací doba:  ÚT - PÁ: 10:00 – 12:00 | 13:00 – 18:00,  

SO: 10:00 – 14:00 
    PO, NE A SVÁTKY ZAVŘENO. 
 
Srdečně Vás zveme na výstavu malíře, umělce, pedagoga, doc. Romana Franty, který 
pro Galerii 1 připravil nový cyklus obrazů a maleb na papírech, kde si pohrává se dřevem 
v různých malířských polohách i tematických sděleních.  
Předkládá nám varianty strukturálních a abstraktnějších obrazů s hutnými, pastózními 
nánosy barev, nebo i konkrétnější náměty realističtějších i expresivnějších maleb nejen 
dřevěných stavení.  
 
Na vernisáži zahrají Bavor a Javor. 
 
Kurátorka: PhDr. Renáta Mužíková, Ph.D. 

 
 
 

 
 

@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


