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Neurolog a spisovatel  
Martin Jan Stránský se 
narodil v Americe a do Prahy 
přijel až po sametové revoluci. 
Doma na Národní to má rád 
a každý večer ze svého okna 
s úžasem sleduje osvícený 
Pražský hrad. 
Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

Foto: archiv Martina Jana Stránského

Martin Jan Stránský:

Nejkrásnější pohled 
je na osvícený 
Pražský hrad
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S
tejně jako každý rok i letos při-
pravilo vedení naší městské 
části grantové řízení na opra-
vy domovního fondu. Finanční 

podporu až ve výši 1,5 milionu korun 
tentokrát mohou získat opravy střech, 
fasád, oken a dalších součástí plášťů 
domů a také opravy dvorů. 

„Oprávněnými žadateli o grant 
jsou jakékoli fyzické nebo právnické 
osoby bez dalších podmínek: vlastníci 
domů, spoluvlastníci domů společně, 

C
elkem na deseti místech po-
stupně odstartovaly worksho-
py tvořící podklady pro do-
kument s názvem Strategie 

udržitelného rozvoje Prahy 1. Místní 
lidé na nich diskutují o silných i slabých 
stránkách centra hlavního města a for-
mulují své představy o dalším směřo-
vání celé městské části i lokalit, ve kte-
rých žijí. Zároveň se v minulých dnech 
začaly konat online verze workshopů.

„Strategie udržitelného rozvoje 
bude dokumentem, ve kterém bude-
me společně formulovat vize, jak má 
naše městská část vypadat v období do 
roku 2035, ale i v desetiletích následují-
cích. Měli bychom definovat, kam chce-
me dojít ve školství, dopravě, životním 

Radnice opět podpoří 
opravy domů

společenství vlastníků jednotek a by-
tová družstva. Granty nejsou určeny 
k podpoře podnikání a nelze je rovněž 
žádat zpětně,“ vysvětlil radní Jan Vo-
toček, který granty tradičně připra- 
vuje.

Grant bude úspěšnému žadate-
li poskytnut maximálně do výše 50 % 
skutečných nákladů a lze jej kombino-
vat s jinými dotačními programy. Ty-
též práce ale nemohou být vyúčtovány 
v rámci více finančních příspěvků.

Z poskytnutí příspěvku jsou mj. 
vyloučeny domy využívané k podniká-
ní v oblasti hazardních her, erotických, 
ubytovacích a hotelových služeb a také 
ty, u nichž je ubytování prostřednic-
tvím Airbnb a obdobných platforem 
provozováno na více než 25 % celkové 
bytové plochy.

Více informací: 
petra.slukova@praha1.cz.

Společně plánujeme 
budoucnost naší městské části

prostředí, sociálních a zdravotnických 
službách, občanské vybavenosti, bez-
pečnosti a v dalších oblastech,“ vysvět-
lil starosta Petr Hejma.

Strategie se podle jeho slov má 
stát návodem, který budou používat 
představitelé městské části bez ohledu 
na politickou příslušnost. „Vítáme pro-
to spolupráci se všemi, kteří se zajímají 
o život kolem sebe a kteří nám pomo-
hou stanovit rozvojové vize jak pozitiv-
ním, tak třeba i konstruktivně negativ-
ním názorem,“ dodal starosta Prahy 1.

Součástí tvorby strategie je i re-
prezentativní sociologický výzkum 
doplněný anketou. Nenechte si ujít je-
dinečnou příležitost! Podrobnosti na-
leznete na www.planuj1.cz. 

Ilustrační foto

Milí sousedé, 
moc vás zdravím a přeji vám příjem-
né čtení dalšího vydání našich novin 
Soused. Dostávají se vám do rukou 
v době, kdy prakticky denně pro-
bíhají prezenční i online worksho-
py, které lidem z naší městské části 
umožňují naplno se zapojit do tvor-
by jedinečného projektu Strategie 
udržitelného rozvoje Prahy 1. Je to 
velmi důležité a já jsem moc rád, že 
tuto příležitost využíváte, protože 
to není jen o nás, ale i o budoucnos-
ti našich dětí a vnoučat. Paralelně 
s workshopy navíc odstartuje i so-
ciologický výzkum. Podrobné infor-
mace naleznete na www.planuj1.cz. 

Jedním z důležitých témat, 
které během workshopů zmiňuje-
te, je vizuální smog. Nikdo nemůže 
zpochybnit, že se situace v tomto 
ohledu zlepšuje, na druhou stranu 
je toho ještě dost, čeho se chceme 
zbavit – ať už nevkusných výkladů 
různých minimarketů anebo tzv. 
thajských masáží a dalších obdob-
ných provozoven. 

Za naší účasti a spolupráce 
vznikl Manuál pro kultivovanou 
Prahu, což je kvalitní dokument, 
který ale ještě potřebuje pevnou le-
gislativní oporu, aby byl skutečně 
vymahatelný. Oproti minulosti si 
dnes už živnostníci i majitelé domů 
více uvědomují důležitost hezké po-
doby domovních plášťů i výkladů 
provozoven. Kvůli špatné legislati-
vě je to ale zatím jen na jejich dob-
rovolnosti… Pozadu ale samozřej-
mě nesmějí zůstávat ani samotné 
úřady třeba se svým až příliš hoj-
ným dopravním značením. Samo-
statnou kapitolou je zvukový smog. 
O tom ale někdy příště.

Váš
Michal Caban, 

radní pro kultivaci a oživení 
památkové rezervace Starosta Petr Hejma a koordinátor projektu Petr Rachunek při zahájení 

workshopu v Dušní
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hráněná dílna Inspirace ob-
držela z rukou Petra Bur-
gra, 1. místostarosty Pra-
hy 1, velkou krabici plnou 

vosku, který nasbírali zaměstnanci 
a návštěvníci radnice. Vosk bude ná-
sledně využit při výrobě ručně malo-
vaných svíček.

Vosk na výrobu svíček dostala 
chráněná dílna Inspirace

Galerie 1 ve Štěpánské 47 hostí od za-
čátku února výstavu Romana Franty 
GOOD WOOD, která představuje au-
torovy obrazy, objekty, zátiší i dřevěný 
dům vestavěný uvnitř galerie. Veške-
rá díla provázejí nadsázka a černý hu-
mor, jak je typické pro Romana Frantu 
a jeho učitele Bedřicha Dlouhého. Ex-
pozice, která voní barvami a dřevem, 
vyvolala velký zájem a bude prodlou-
žena až do 2. dubna. 

Výstava GOOD WOOD 
je prodloužena

Na Pohořelec 
i tento rok putují peníze 
od Prahy 1

Pobočka Městské knihovny na Hrad-
čanech, založená už v roce 1905, za-
jišťuje půjčování i vracení knih, ale je 
rovněž významným místem setká-
vání a místního komunitního života 
s pestrým kulturním programem. Aby 
ale mohla naplno fungovat, podporuje 
ji už od roku 2008 každoroční radniční 
účelová dotace.

„Půl milionu korun, které od nás 
knihovna dostává, vnímáme jako pod-
poru literatury a lásky ke knihám, ale 
i jako podporu místního 
komunitního života,“ oko-
mentoval starosta Petr 
Hejma a my dáváme

„Společně se nám podařilo vybrat velké 
množství vosku a jsem rád, že tak mů-
žeme podpořit chod vaší dílny. Těším se 
na to, až si budeme moci prohlédnout 
výrobky, které z toho vzniknou, a zno-
vu vás podpořit jejich nákupem,“ uve-
dl Petr Burgr. 

Místostarosta Petr Burgr předává vosk na výrobu svíček zástupkyním chráně-
né dílny Inspirace

Více o dílně naleznete zde: 
www.chranenadilnainspirace.cz, https://inspirace.shop5.cz/. 

Roman Franta

K
rásné výhledy pro milovníky fotografií, bruslení za dohledu 
Vltavy, povídání s lidmi z okolí a samozřejmě i něco na zahřá-
tí – to vše nabídlo sousedské setkání na čapadle Hollar, kam si 
s lidmi převážně z Betlémské čtvrti přišel popovídat tamější 

obyvatel a starosta Petr Hejma. A protože je na čapadle opravdu moc 
příjemně, zveme vás tam nejen na procházku a do konce února i skvělé 
bruslení, ale také na staročeskou zabijačku s harmonikářem i výtvarnou 
dílnou pro děti, která se na čapadle bude konat ve čtvrtek 3. března od 
rána po celý den.

Petr Hejma se sousedy na čapadle
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Anketa: Jaký vztah 
mají naši sousedé 
k Petřínským sadům?

Vláďa, 
Václavské náměstí:
„Na Petřín mám krás-
né vzpomínky. Nezříd-
kakdy jsem zde měl 
schůzky s holkama. 
Většinou u sochy Kar-

la Hynka Máchy. Těch dívek bylo celkem 
dost, a tak jsem se do toho občas zamo-
tal, že to nebyla vždy jen idylická setká-
ní (směje se).“

Vlasta, 
Petrská čtvrť
„Kdo nemiluje Pet-
řín? Tohle místo je sa-
mozřejmě úzce spo-
jeno i se mnou. Když 
to dovolí počasí, tak 

sem velice ráda vyrazím na procházku. 
Třeba se svými vnoučaty.“

Věra a František, 
Pohořelec
„Jelikož žijeme na Po-
hořelci, máme to na 
Petřín skutečně kou-
sek. Není krásněj-
ší cesty do centra 
než skrze rozkvetlé 
sady. Od ambasády 
Švédska kolem Má-
chy až dolů k la-
novce. Samozřejmě 
je to i skvělé místo, 
kam vzít naše vnou- 
čata.“ 

T
radiční akce Setkání s kultu-
rou v Malostranské besedě 
odstartovala bohatý únoro-
vý program připravený Stře-

diskem sociálních služeb Praha 1. 
Za mikrofonem se již poněkolikáté 
objevila Jana Rychterová, tentokrát 
sólo, která naše sousedy potěšila svý-
mi šansony.

Prostory Malostranské besedy jako ob-
vykle praskaly ve švech, samozřejmě 
za dodržování všech hygienických no-
rem. Písničkářka Jana Rychterová je 
známá tím, že si pro posluchače po-
každé dokáže připravit něco trochu ji-
ného. U nás na pódiu jsme měli příle-

Setkání s kulturou pokračují

Petřín milují 
všechny 
generace

trem Burgrem a ředitelkou Střediska so-
ciálních služeb Helenou Čelišovou. „Jsem 
rád, že i tentokrát jsme se zde sešli ve vyni-
kající atmosféře a v hojném počtu. A do-
volím si vás tímto rovnou pozvat na další 
Setkání s kulturou, protože v Malostran-
ské besedě premiérově zazní dechovka,“ 
vzkázal sousedům místostarosta.

Nezbývá nic jiného než se ke slo-
vům Petra Burgra připojit. 2. března se 
skutečně můžete těšit na premiéru de-
chovky na Setkání s kulturou. Vstupen-
ky si tradičně vyzvedávejte v infocent-
ru Prahy 1 ve Vodičkově 18, a to již od 
22. února. Tento koncert si rozhodně 
nenechte ujít.
Text: Jan Petříš Foto: Jaroslav Tatek

žitost ji vidět například s uskupením 
Two Voices a i její sólové vystoupení 
s originálními autorskými šansony se 
setkalo s velkým úspěchem.

Na všeobecně velice oblíbeném se-
riálu koncertů ani tentokrát nechyběli 
tradiční hosté v čele s místostarostou Pe-

naučné procházky, které budou ba-
vit každou generaci.

Petřín je zkrátka srdeční záležitost. 
Loňský rok se o tom mohli přesvěd-
čit především ti nejmladší při stopo-
vání plcha velkého nebo ve výtvarných 
soutěžích se zvířecí tematikou. Letos 
si vás dovolujeme pozvat na procház-
ky Petřínskými sady s odbornými prů-
vodci. Dozvíte se něco nového o histo-
rii naší země a samozřejmě i o fauně 
a flóře, která u nás v Praze 1 žije.

Třeba o drozdovi zpěvném, jenž 
patří mezi 45 druhů ptačích obyvatel 
Petřína a je zároveň jedním z nejhlasi-
tějších zdejších pěvců. Populace droz-
da však bohužel klesá. Na komentova-
ných procházkách zjistíte, proč tomu 
tak je a jak je možné drozda chránit, 
aby nám tu stále dělal radost svým 
zpěvem.

P
etřínská iniciativa si i letos 
společně s Femancipation 
připravila pro všechny přá-
tele krásných zelených za-

hrad uprostřed Prahy bohatý pro-
gram. Těšit se můžete například na 

Kvízová otázka: Kdo si musí na obrázku pospíšit? 
(Odpověď zašlete na e-mail: petrinskainiciativa@gmail.com).
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Pozor  
na podvodníky 
nabízející zboží

●   Nereagovat na nabídky „ob-
chodníků“, kteří zvoní na váš 
zvonek či klepou na vaše dveře.

●   Tak jako nezvete na návštěvu 
každého, ani toto není výjim-
ka  – dveře jim mají zůstat za-
vřené.

●   Dobré je nalepit si na dveře 
i poštovní schránku upozorně-
ní, že o podomní prodej nemá-
te zájem.

●   Koupě panoramatického ku-
kátka a řetízku na dveře je in-
vestice, která se vyplatí.

●   V případě hrozby je možnost 
spojit se prostřednictvím te-
lefonu se sousedy a požádat 
o pomoc.

●   Pravidlo nedůvěřuj a prověřuj, 
je v těchto případech více než 
na místě.

●   Možnost telefonického ověře-
ní pracovníka u firmy, u které 
údajně pracuje. Pokud nenajdu 
kontakt na internetu, mohu ce-
lou věc ohlásit na policii na čís-
le 158.

S
eniorské desatero jsme vám v našich 
novinách již představili a nyní se zaměříme 
na jednotlivé situace, u kterých si řekneme, 
jak zareagovat a na co si především dávat 
pozor. Začneme podomním prodejem,  

který je sice v Praze tržním řádem zakázán,  
ale i přesto prodejci domácnosti navštěvují.

Obrana proti této hrozbě  
je celkem jednoduchá. 
Základ je dodržovat pra- 
vidla obezřetného seni- 
ora, která vám pomohou 
se vyvarovat následků 
krádeží a podvodů:

DáReK A PeNíZe OD POJIšťOVNy
Nic netušící paní Jana před obědem 
otevřela dvěma sympatickým ženám, 
které jí prý nesou dárek a peníze od 
pojišťovny. Pustila je dovnitř, jedna 
z podvodnic začala hned předvádět 
nádobí, které je tím zmiňovaným dár-
kem. Druhá paní Janě sdělila, že od ní 
dostane 2 000 Kč, ale bohužel má jen 
5 000 Kč a potřebuje rozměnit. Tak šla 
paní Jana pro peníze a odhalila místo, 
kde má hotovost schovanou. A konec 
již jistě tušíte. Jedna z podvodnic pod 
záminkou návštěvy toalety úspory od-
cizila, zatímco poškozená byla rozptý-
lena ukázkou nádobí. Poté z bytu milé 
a sympatické ženy odešly.

Podomní prodej je stále aktu-
ální. Potulní prodejci obcházejí do-
mácnosti a nabízejí „příznivé“ smlou-
vy na energie či podezřele „výhodné“ 
produkty. Toho využívají podvodníci 
a zloději, kteří mají připravený nespo-
čet výmyslů a důvodů, jak se dostat 
do domácnosti seniora. Poté využijí 
svého sympatického vzhledu, upouta-
jí pozornost, a všechno, co má cenu, 
skončí v jejich bezedné kapse. 

Připravilo Oddělení prevence 
Krajského ředitelství policie 
hl. města Prahy ve spolupráci 
s Prahou 1.
Ilustrační foto: red

   A jak se tomu bránit?

!
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Martin Jan Stránský:

Nejkrásnější pohled 
je na osvícený 
Pražský hrad

Ve své kanceláři v Poliklinice na Národní 

Pane doktore, dívala jsem se na vaše 
předky. Všichni byli právníci. Pra-
dědeček Adolf byl novinář, advokát, 
politik, založil Lidové noviny. Děde-
ček Jaroslav byl právník, za okupace 
organizoval na stanici BBC vysílání 
pro povzbuzení národa. Tatínek Jan 
byl právník, s Pavlem Tigridem zalo-
žil v Mnichově československou sek-
ci Rádia Svobodná Evropa. Bylo těž-
ké se v rodině právníků stát lékařem?

N
eurolog a spisovatel Martin Jan Stránský pochází z významné 
československé prvorepublikové rodiny. Do Prahy z Ameriky 
přijel až po sametové revoluci, je ředitelem Polikliniky na 
Národní, hlídá práva pacientů, vybudoval pomník Milady 
Horákové na Malé Straně a se svým psem Karlem se rád 

prochází centrem, kde jsou prý oba šťastní.

Na smrtelné posteli se mě můj dě-
deček Jaroslav zeptal, jestli chci být 
opravdu tím doktorem. Tehdy mi bylo 
asi sedmnáct let. Měl jasnou předsta-
vu, že se stanu právníkem, jako byl on 
a také jeho syn Jan i otec Adolf. Když 
ale viděl mou odhodlanost stát se lé-
kařem, jen chtěl, abych mu slíbil, že až 
nastane den, kdy budu moci něco udě-
lat pro Československo, udělám to.

Narodil jste se v Americe a do Česko-
slovenska jste přijel až v průběhu sa-
metové revoluce jako vlastně do ne-
známé země. Jaké to bylo?
Měl jsem strýčky Pavla Tigrida, Ferdi-
nanda Peroutku a další. V New Yorku 
naši rodinu rád navštěvoval Václav Ha-
vel, takže jsem byl o Československu 
dobře informován, ačkoli jsem zde ne-
žil. Když jsem přiletěl do Prahy, snažil 
jsem se co nejrychleji pochopit místní 
podmínky. A musím říct, že bylo velmi 
těžké získat zpět rodinný majetek, kte-
rý nám ukradly bolševické organizace. 
Nechtěly nám nic vrátit, snažily se zpo-
chybnit náš nárok, a to jen proto, aby si 
prodloužily svou mizernou existenci.

A jak jste to zvládl? 
Musel jsem se stát tím nejpokornějším 
Čechem, abych získal to, co dřív patřilo 
naší rodině. Rodičům jsem o těch hrů-
zách nic neříkal. Byla to moje nejtěžší  
životní zkouška, která trvala tři roky.

Teď jste doma v Praze. Jak se vám 
bydlí v centru?
Mám to doma na Národní rád. Mám 
ten nejkrásnější výhled, protože ze své 
ložnice vidím přímo na Pražský hrad. 
Když je večer rozsvícený, je to pastva 
pro oči, balzám na duši, stojím a dívám 
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Generace Stránských: zleva Jan, otec Martina Stránského, dědeček Jaroslav 
a pradědeček Adolf

se z okna a mluví ke mně můj tatínek, 
dědeček, pradědeček…

Chodíte v centru rád na procházky?
Řeknu vám to takto. Můj život v pod-
statě řídí můj retrívr Karel, který mi-
luje společnost a hospody. Na vteřinu 
přesně v pět hodin odpoledne se na 
mě Karel v mé kanceláři podívá, vstane 
a začne do mě trkat jako koza. Pak jde 
ke dveřím a vrátí se. Když mu vysvět-
lím, že mám ještě práci, tak se na mě 
vyčítavě podívá a odfrkne si. No a pak 
vyrazíme. Musím se přiznat, že jsem 
neskutečně provinční. My máme svo-
ji čistírnu, krám a oblíbené hospody. 

Kam rád zajdete na pivo?
Odpovím zase přes Karla. Karel rád 
chodí k Raráškům. Když přijdeme, ser-

S retrívrem Karlem, který miluje spo-
lečnost a hospody

Martin Jan Stránský se svým dědečkem 
Jaroslavem v New Yorku roku 1960

Základem je věnovat se svému tělu. 
Cvičte, choďte na procházky. A pak je 
samozřejmě dobré obohacovat svého 
ducha. Poslouchejte hudbu, hrajte na 
nástroje, věnujte se četbě, čtěte knihy 
opravdické, ne elektronické. Nekoukej-
te na zprávy, ta mediální masáž může 
člověka hodně rozhodit. A nejdůleži-
tější je dát prioritu štěstí, vašemu osob-
nímu štěstí. Přemýšlejte, jak k tomu 
pocitu štěstí dojít – cesta vede přes 
kamarády, rodinu, děti… Snažte se vy-
cházet dobře s lidmi, se svými sousedy 
a věnovat se jak úzkému kruhu přátel, 
tak i těm, kteří pomoc potřebují. To  
nabíjí.

Text: Monika Höppner
Foto: archiv 
Martina Jana Stránského

Obohacujte svého ducha, poslouchejte 
hudbu, hrajte na nástroje...

vírky se seběhnou a nad Karlem žas-
nou. Vzápětí přiletí stříbrná mísa ke 
Karlovi a už vytahují buřta, pokláda-
jí mísu na zem a teprve potom slyším 
větu: „Jé, vy jste tady taky, pane dok-
tore!“ A já se s omluvou hlásím o pivo. 
A na kávu chodí Karel do Národní ka-
várny, tam to má blízko a setkává se 
tam s panem knížetem Schwarzenber-
gem. Další náš lokál je Café #20 na Ná-
rodní, kde pracuje jmenovec Karla, šar-
mantní pan Karel za barem. Tam Karel 
pro změnu dostane piškoty a já Cuba 
Libre. Přes den zas chodíme kolem čis-
tírny v ulici Karoliny Světlé, tam také 
na Karla čekají piškoty, stejně jako v lé-
kárně na Národní a na vrátnici naší po-
likliniky. Taková piškotová cesta.

Můžete nám jako lékař a zároveň 
zkušený muž poradit recept, jak se 
udržet v kondici psychické i fyzické?

S generálem Petrem Pavlem
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Poradna Nemocnice Na Františku

Ú
razy u seniorů vznika-
jí zejména v důsledku 
pádu a špatné koordi-
nace pohybu. V zimních 

měsících pak zpravidla představu-
je největší nebezpečí náledí. K vyš-
ší úrazovosti v pokročilém věku 
v neposlední řadě přispívá také fy-
ziologicky snížená pevnost kostí 
s řídnutím kostní tkáně – tzv. osteo- 
poróza. 

S jakými zraněními u starších obča-
nů se v Nemocnici Na Františku nej-
častěji setkáváte? 
Jde například o poranění krčku ste-
henní kosti, zlomeniny hlezenního 
kloubu či poranění zápěstí nebo paž-
ní kosti v oblasti ramenního kloubu. 
Pro tyto případy je u nás zajištěna non-
stop péče na urgentním příjmu, kde  

lékař – ortoped – zhodnotí stav paci-
enta, doplní nezbytná vyšetření, ze-
jména rentgenový snímek nebo CT, 
a doporučí indikovanou léčbu. 

Pokud situace nevyžaduje operační 
řešení, jak v léčbě postupujete? 
Poraněná část končetiny se zafixuje 
sádrovou dlahou nebo speciální orté-
zou, která zajistí znehybnění a zhoje-
ní zlomené části. Následuje postupné 
rozcvičení, nejlépe odborně vedenou 
rehabilitací. Doba léčby je většinou 
6–12 týdnů. 

A u složitějších úrazů? 
U zlomenin s posunem neboli disloka-
cí je doporučena operace, která se pro-
vede v celkové nebo částečné anestezii. 
Operační zákrok spočívá ve srovnání 
zlomené kosti a její stabilizaci speciální-
mi implantáty – dlahami, šrouby nebo 
hřeby. Tyto implantáty zaručí pacien-
tovi brzké obnovení hybnosti, mobility 
a umožní započetí časné rehabilitace, 
čímž se zkrátí doba rekonvalescence. 
Implantáty mohou zůstat v těle, ne-
dráždí tkáně a pacient s nimi může 
i po zhojení zlomeniny plně fungovat. 

Na našem ortopedicko-traumato-
logickém oddělení se zabýváme kom-
plexní léčbou pohybového aparátu, 
kromě operační léčby zlomenin páte-
ře. Pacient může v naší nemocnici pod-
stoupit také následnou lůžkovou nebo 
ambulantní rehabilitaci, která mu za-
jistí brzké uzdravení.

Odpovídal: MUDr. Miroslav Sinkule,
ortopedie a traumatologie 
pohybového ústrojí
Nemocnice Na Františku

Ilustrační foto: archiv NNF

úrazy pohybového aparátu v seniorském věku

o několikaleté spolupráci 
Prahy 1 s organizací Mezi 
námi jsme v novinách 
Soused již psali. Do při-

pravovaných mezigeneračních ak-
tivit je zapojeno množství mateř- 
ských škol a seniorských zařízení. 
Základem je především podpora  
setkávání lidí všech generací. 

Organizace Mezi námi vyhlásila již 
druhým rokem mezigenerační sou-
těž tentokrát s názvem Neobyčejný 
rok. Každý měsíc je připravena akti-
vita, která se uskuteční osobní nebo 
distanční formou. A jak se mohly sku-
piny dětí a seniorů z celé Prahy do sou-
těže zapojit? Stačilo namalovat seni-
orům nebo dětem obrázek, zhotovit 
výrobek z papíru, keramiky nebo ji-

Neobyčejný rok
– mezigenerační soutěž

ných materiálů. Nebo také vytvořit 
přání, videovzkaz, nahrát pohádku dě-
tem před spaním nebo nazpívat senio-
rům písničku. Fantazii se meze nekla-
dou. Důležité je, že si radost posílají 
obě strany navzájem, jak děti senio-
rům, tak senioři dětem. 

Na začátku února proběhlo vyhlá-
šení vítězů prvního pololetí této soutě-
že. Bylo skvělé, kolik krásných setkání, 
výrobků, aktivit, video pozdravů a růz-
ných mezigeneračních aktivit se usku-
tečnilo či předalo. Vybrat nejlepší a nej-
aktivnější skupiny bylo velice těžké. Za 
Prahu 1 se na krásném třetím místě 
umístili senioři z Bytového domu s pe-
čovatelskou službou Benediktská a je-
jich malí kamarádi z MŠ Revoluční. 

Text: red Foto: archiv Mezi námi



9

PRAHA 1 / úNOR 2022

K
u

lt
u

ra

Na pultech v knihkupectví Academia najdete i tyto knihy:

Zveme vás 
na procházku

divadlo Verze uvádí:
Pravý západ / 
Sam Shepard
Dva bratři protichůdných životních názorů se setkávají po 
pěti letech v domě své matky. Otevírají se staré křivdy a po-
třeba dokazovat, kdo je lepší. Může tulák přebrat scenáris-
tovi job? Existuje dnes ještě pravý Západ? 

Hra byla poprvé představena v San Francisku v roce 
1980, u nás ji poprvé uvedl Činoherní klub v režii Jana Ne-
beského, a to v listopadu 1990. Hru přeložila Jitka Sloupová, 
současné režie se ujal David Prachař a hrají v ní Igor Chme-
la, Jan Zadražil a Jan Potměšil s Vlastou Peterkovou. Určitě 
se máte na co těšit.

Vice na www.divadloverze.cz, Divadlo Verze, Chod-
ská 1131/21, Praha 1. 

NA ZeMI JSMe  
NA OKAMžIK NáDHeRNí 
/ OCeAN VUONG
Vypravěč románu, jemuž ni-
kdo neřekne jinak než Pejsek, 
se ve svých téměř třiceti le-
tech rozhodne napsat dopis, 
v němž odkrývá rodinnou 
historii. Ta začíná ještě před 
jeho narozením ve válečném 
Vietnamu a dává matce na-
hlédnout do okamžiků svého 
života, které nikdy nepozna-
la. Román přináší svědectví 
o láskyplném, ale kompliko-
vaném vztahu mezi svobod-
nou matkou a synem.

ZPOVěď  
KlePTOMANKy/ 
FlOReNCe NOIVIlle
Vnitřní svět kleptomanů 
ukazuje autorka na příběhu 
Valentine de Lestrangeové, 
kunsthistoričky pocházející 
z dobrých poměrů. Od své 
rodiny dostala vedle ekono-
mického a kulturního záze-
mí do vínku také onu podiv-
nou úchylku. U její babičky 
spustil kleptomanii trau-
matický zážitek z existenč-
ní nouze během irského hla-
domoru, a zakódovala se tak 
v rodinném genu.

ZA RUDOlFeM A MIleNOU 
ZAHRADNíKOVýMI 
/ JAN PADeVěT
Profesor Rudolf Zahradník 
byl v letech 1993 až 2001 
předsedou Akademie věd 
České republiky, poté jejím 
čestným předsedou. Přede-
vším byl ale výraznou po-
stavou vědeckého i spo-
lečenského života daleko 
přesahující hranice své vlas-
ti. V této knize, která je zá-
roveň poctou i jeho paní 
Mileně, na manžele Zahrad-
níkovy vzpomínají přátelé, 
rodina, kolegové i žáci. 

ZIMNí VČely 
/ NORBeRT 
SCHeUeR
Příběh se odehrává ve dru-
hé světové válce, kam hlavní 
hrdina kvůli těžké epilepsii 
nenarukuje. Jeho hlavní ná-
ruživostí je chov včel. Cesty 
ke včelínům na hranici s Bel-
gií využívá k občasnému pa-
šování pronásledovaných 
Židů, což provádí za úplatu, 
aby si mohl obstarávat léky. 
Působivě popisuje podoben-
ství včelího království, kde 
má každý jedinec přesně da-
nou úlohu.

Malé náměstí snad ani není 
třeba představovat. Malý ry-
nek, jak se také dříve nazý-
val, je lemován výstavnými 
domy, ale všimli jste si, jaká 
mají domovní znamení? 
Víte například, kde byla zří-
zena první telefonní ústřed-
na v Praze a kde měl lékár-
nu císařský apatykář Angelo 
z Florencie? Fotografie, od-
povědi a zajímavosti posílej-
te na: redakce@praha1.cz.Foto: Jaroslav Tatek
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Historické srovnávací fotografie
Fotograf Jindřich eckert kolem roku 1900 zachytil Krennův dům (archiv hl. m. Prahy, sbírka fotografií, sign. VIII 
577), který byl zbořen při pražské asanaci v letech 1901–1902. Vlevo můžeme vidět část průčelí kostela svatého Mi-
kuláše. Autorem aktuální fotografie je Jaroslav Tatek.

Postavy a postavičky Prahy 1

Hugo 
Bergmann

Když byl v listopadu 1935 zvolen his-
toricky prvním rektorem Hebrejské 
univerzity v Jeruzalémě filozof Hugo 
Bergmann, málokdo věděl, že jde o praž-
ského rodáka. Narodil se v prosinci roku 
1883 v domě U Čápů (č. p. 481/22) na 
Staroměstském náměstí a do svých dva-
ceti let, kdy odešel jako přesvědčený si-

onista do vzdálené Palestiny, vystřídal s rodiči řadu dalších 
bydlišť v nynějším obvodu Prahy 1. Hugo Bergmann byl vy-
baven příznačným umem dvojjazyčné Prahy – mluvil doko-
nale česky i německy a v roce 1927 provázel T. G. Masaryka 
při jeho návštěvě Jeruzaléma. Absolventi Hebrejské univer-
zity v Jeruzalémě, v jejímž čele stál jako první rektor, získali 
do dnešních dnů hned sedm Nobelových cen.

Text: Dan Hrubý Foto: archiv autora Bergmann s Masarykem v Jeruzalémě

Recepty z našich restaurací a hospod

RyBí SAláT Z PeČeNéHO lOSOSA
Salát je inspirován Jindřichem Vaňhou, legendou české gas-
tronomie v oblasti ryb a mořských plodů, který provozoval 
proslulou rybí restauraci na pražském Václavském náměstí. 
Z pečeného vychladlého lososa sloupněte kůži, seškrábněte 
podkožní tuk a natrhejte na menší kousky do misky. Přidej-
te šťávu a nastrouhanou kůru z bio citronu, dosolte a promí-
chejte. Remuládu připravte ze tří vařených a jednoho syro-
vého žloutku, lžíce dijonské hořčice, lžíce vinného octa, soli, 
mletého bílého pepře a vše za postupného přidávání 1dl slu-
nečnicového oleje vyšlehejte v hustý krém. Pečlivě promí-
chejte s lososem, případně dochuťte a vychlazené podávejte. 

Svítící ryba 
na Václavském 
náměstí připomíná 
slavnou restauraci 
Jindřicha Vaňhy
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Soutěž o knihu: 

Místa Prahy 1KAleNDář AKCí

Křížovka

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

Naši milí čtenáři,
poznat, kde se nachází místo na fo-
tografii, bude tentokrát o něco těžší. 
Správnou odpověď zašlete do 10. břez-
na na e-mail: redakce@praha1.cz. Vý-
herce bude odměněn knihou od české-
ho autora. Výhercem z minulého čísla 
je pan Jan řezníček.

 23. 2. – Trénování paměti v DPS 
Týnská

  23. 2. – Zimní kutění v klubu  
seniorů Haštalka

  25. 2. – Celodenní výlet do 
Chotěboře a Světlé nad Sázavou. 
Přihlašování probíhá od 3. 2. v info-
centru ve Vodičkově 18

 2. 3. – Setkání s kulturou (de-
chovka). Vstupenky jsou k dispozi-
ci od 22. 2. v infocentru ve Vodič-
kově 18

Z nedělní procházky je fotografie krás-
ného podloubí v Tomášské ulici na 
Malé Straně od pana Jana Řezníčka.

Jak se bránit podomním obchodníkům, na co si dát pozor a jak reagovat, se 
dočtete na straně 5. Základem je dodržovat pravidla obezřetného seniora, 
která vám pomohou se vyvarovat následků krádeží a podvodů. Křížovka je 
ze seriálu POlICIe (Ne)JeN SeNIORŮM.

Vyluštěnou tajenku posílejte na redakce@praha1.cz, a to do 10. března 2022. 
Správná odpověď z minulého čísla: … lžíci hladké mouky. Výhercem je 
Hanuš Stabenow, který vyhrál knihu Krajiny zjevení.

Vaše fotografie z procházek

Pan Jiří Tošner nám poslal fotogra-
fii náplavky, kam rádi chodí na pro-
cházky, a jak sám píše, kamarádí se 
tu s vodními ptáky.

 22. 3. – Celodenní výlet: Johanit-
ská komenda (Český Dub) a Železný 
Brod. Přihlašování probíhá od 8. 2. 
v infocentru ve Vodičkově 18

  29. 3. – Celodenní výlet: Por-
celánka Thun (Klášterec nad Ohří) 
a Žatec. Přihlašování probíhá od 
15. 2. v infocentru ve Vodičko- 
vě 18

Průběžně budou přibývat další 
akce, proto sledujte webové strán-
ky Prahy 1, Střediska sociálních 
služeb a také nástěnky v infor-
mačním centru ve Vodičkově 18 
nebo v domech s pečovatelskou 
službou. Zároveň sledujte aktuál-
ní podmínky vstupu na akce.

Nikdy neotevírejte automaticky..., nevíte-li, kdo je za nimi. 
Do bytu vpusťte pouze ty osoby, které znáte, nebo se vám 
důvěryhodně prokážou a sdělí vám, proč přicházejí.
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Suverénní řád Maltézských rytířů
Společnost pro duchovní hudbu si 

vás dovolují pozvat na

KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY

VARHANNÍ NEŠPORY MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ
probíhá za podpory městské části Praha 1

V KOSTELE PANNY MARIE POD ŘETĚZEM
Praha 1 – Malá Strana, Lázeňská ul.

v pondělí 17. března 2022 v 17:00 hod. 
vstupu s respirátory a se zachováním aktuálního vládního nařízení

ÚČINKUJE:
Barbora de Nunes-Cambraia – alt

Ondřej Valenta - varhany 

PROGRAM: 
J. S. Bach, C. Franck, Ch. Gounod, G. Verdi, J. Klička, C. Saint-Saens, L. Vierne 

(vstup volný)

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1 
v únoru a březnu 2022

STANOVIŠTĚ
KONTEJNERŮ ÚNOR BŘEZEN

Hellichova ul. 15. 3. úterý

Cihelná č. 2

Horní 
Malostranské náměstí 29. 3. úterý

Ostrovní ulice 
u ZŠ naproti č. 12

Jeruzalémská za
kostelem sv. Jindřicha 15. 3. úterý

U Dobřenských před
křižovatkou s Betlémskou

Haštalská u č. 2 11. 3. pátek

Masná x Malá Štupartská

Besední ul. (č. 2)
 – roh parčíku 18. 2. pátek

22. 2. úterý

18. 2. pátek

11. 3. pátek

25. 2. pátek

Dlouhá u č. 46 22. 3. úterý

Barvířská (křizovatka
Petrské nám. x Lodecká) 22. 2. úterý

Kontejner je přistaven vždy v čase od 14:00 do 18:00.

www.urviho.czgrafický design & webdesign

Plánuj  
na Jedničku!
Praha 1 i podle vašich představ? Zapojte se 
do tvorby budoucnosti naší městské části!

Zveme vás na on-line setkání, která se konají v nejbližších dnech.

Pro on-line setkání je možné se registrovat nejpozději 3 hodiny před zahájením. 
Více informací a registrace na on-line setkání www.planuj1.cz.

Všechna setkání začínají v 18:00.

21. 2. Petrská čtvrť

14. 3. Nové Město – Václavské náměstí

2. 3. Petřín

16. 3. Betlémská čtvrť

22. 2. Havelská čtvrť

15. 3. Vojtěšská čtvrť

3. 3. Nové Město – Hl. nádraží

17. 3. Malá Strana

datum název čtvrti

Praha 1 - Plánuj na Jedničku! - leták online setkání a4.indd   1 17.02.2022   11:19

PLES SENIORŮ
PRAHY 1

Neděle 27. 3. 2022 od 17:00 do 22:00
Palác Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1

Moderuje
Alexander Hemala

Program
Bohuš Matuš
Hanka Křížková
Karel Bláha
Big'O'Band Marka Ottla
EverGreen
Král a Královna plesu
Taneční konzervatoř Praha
Historické tance
Taneční soubor Medunky
Saxofonista René Junior

Bezplatné vstupenky pro seniory 
z Prahy 1 budou k vyzvednutí od 4. 3. 2022 
v Informačním centru, Vodičkova 18. 
Počet míst je omezen.
Změna programu vyhrazena.


