
SOUSED
Noviny Prahy 1 pro seniory a jejich rodiny březen 2022

Praha 1 pomáhá Ukrajině / 2 Domy s pečovatelskou službou / 4

Profesor Pavel Klener, 
onkolog a hematolog, 
bydlí na Malé Straně 
od roku 1938, tedy 
přes osmdesát let. 
Celou Malou Stranu 
má ve svém srdci 
a nedá na ni dopustit!
Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

Foto: Jaroslav TatekFoto: Jaroslav Tatek

Pavel Klener: 

Celá Malá Strana 
je v mém srdci!
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#StandWithUkraine

Praha 1 pomáhá 
obětem ruské agrese!

P
řipraveno! Ubytovací kapa-
city, které Praha 1 nabíd-
la hlavnímu městu, jsou 
od počátku postupně zpro-

vozňovány, aby přivítaly další rodi-
ny prchající před ruským válečným 
násilím. 

Ve svém volnu se do příprav zapoju-
jí pracovníci radnice, Střediska sociál-
ních služeb, dobrovolníci a další dob-
ří lidé.  

Nemocnice Na Františku, kterou 
Praha 1 zřizuje, je připravena poskyt-
nout ukrajinským uprchlíkům urgent-
ní péči, běžná i specializovaná vyšet-
ření a zákroky, včetně lůžkové péče, 
rehabilitace a podobně.

Praha 1 rovněž do svých základ-
ních a mateřských škol přijímá ukra-
jinské děti, tedy ty nejmenší oběti rus-
ké války. Zároveň jim zajišťuje výuku 
českého jazyka. Středisko volného 

času Jednička zase zprovoznilo dopo-
lední dětskou skupinu. Svoje aktivity 
pro maminky s dětmi rovněž nabízí 
Komunitní centrum Kampa i další or-
ganizace.

Sociální pracovníci radnice pomá-
hají ukrajinským rodinám s vyřizová-
ním dokladů a potřebných úředních 
dokumentů a zprostředkovávají kon-
takty s odbornými organizacemi.

Zastupitelé Prahy 1 schválili fi-
nanční podporu humanitárních pro-
jektů Charity ČR ve výši 500 000 ko-
run a fi nanční částku ve výši 2 miliony 
korun, jež bude věnována ukrajinské-
mu zastupitelskému úřadu v Praze.
Naše městská část zároveň vytvořila 
u České spořitelny sbírkový účet 
číslo: 6145155369/0800 s názvem 
MČ Praha 1 – pomoc Ukrajině. 

„Všem dobrým lidem, kteří pomá-

hají, moc děkuji,“ vzkázal starosta Petr 
Hejma.

6145155369/0800 
s názvem 

MČ Praha 1 – pomoc Ukrajině. 

Praha 1, stejně jako celá Česká republika, 
podporuje Ukrajinu, která se stala obětí 

barbarského útoku ruských okupačních sil.

R
evitalizace Betlémského ná-
městí vstupuje do své závě-
rečné etapy, která mu přine-
se nový vodní prvek navržený 

architektem Martinem Sedlákem. Toho 
inspirovala někdejší kašna na Pražském 
hradě, jejímž spoluautorem byl další 
slavný architekt Jaroslav Fragner, mimo 
jiné autor současné podoby Betlémské 
kaple. 

„V návrhu vodního prvku pro Bet-

lémské náměstí odkazuji na zmíněnou 

kašnu zejména zkříženou tryskou, je-

jíž prameny jdou na dvě strany a do-

plňují tím, podle mě vhodně, podlouh-

Betlémské náměstí ozdobí nový vodní prvek

Využijte 
Společenské středisko 
k aktivitám

Městská část Praha 1 ve spolupráci se 
Sborem dobrovolných hasičů Praha 1, 
z. s. technicky koordinuje krátkodobé 
užívání společenského střediska VIA, 
Újezd 26, které lze využít pro konání 
schůzí, odborných přednášek, seminá-
řů, výstav a jiných akcí. Upřednostňo-
váni jsou občané Prahy 1, spolky a spo-
lečenství vlastníků jednotek se sídlem 
v Praze 1. Kapacita prostoru je sto pa-
desát osob. Vstup do společenského 
střediska VIA není bezbariérový. 

Bližší informace naleznete na www.
praha1.cz/kultura/spolecenske-
stredisko-via/ nebo na tel. 773 971 773.

I naše tělocvična v Žitné pomáhá

Soutěž „Fandíme Ester!“ 
měla úspěch!

Milí sousedé, 

časopis Sou-

sed se už za-

bydlel v na-

šich poštovních 

s c h r á n k á c h 

a na odběr-

ných místech. 

Pravidelně nás 

seznamuje s významnými osob-

nostmi z našeho sousedství včet-

ně informací, které se týkají přede-

vším života seniorů. V současných 

dnech není možné necítit pachuť, 

kterou do našeho života zavála 

ruská agrese na Ukrajině. Proti ji-

ným válečným konfl iktům se nás 

tento dotýká mnohem více. Velkou 

zásluhu na tom má kulturní blíz-

kost s napadenou zemí a také sdě-

lovací prostředky, které nás infor-

mují velmi podrobně a především 

celodenně. Není divu, že to vše 

v nás vyvolává nejen obavy o bu-

doucnost, ale také si pokládáme 

otázky, zda je etické žít společen-

ským a kulturním životem jako 

dřív, když několik stovek kilometrů 

od nás padají k zemi obytné domy. 

Tyto otázky jsou plně na místě, pro-

tože společenský a kulturní život se 

zaměřením na seniory je v Praze 

1 organizován v porovnání s jiný-

mi částmi Prahy skutečně nadstan-

dardně. Paradoxně nám odpověď 

může dát ruský hudební skladatel 

Dmitrij Šostakovič. V tehdejším ob-

leženém Leningradě, v době kdy na 

ulicích umírali lidé hladem, kompo-

noval závěrečné věty své 7. symfo-

nie, aby ta pak byla v obleženém 

městě dne 9. srpna 1942 veřejně 

přednesena. Dodnes je uznávána 

jako symbol morálního vzdoru pro-

ti zlu, které tehdy představovalo 

nacistické Německo. Nemáme na-

dání, jaké měl Dimitrij Šostakovič, 

v současné situaci ale pomáháme, 

jak můžeme, proto také nesmíme 

propadnout depresím a rezignovat 

na naší kulturu a vzájemně spole-

čenský život. Je naprosto správné, 

když se budeme i nadále účastnit 

společenských akcí jako je ples se-

niorů, májový koncert na Žofíně, 

Setkání s kulturou v Malostran-

ské besedě, seniorských výletů a to 

jsem nevyjmenoval vše, čím vším 

občané seniorského věku v Praze 1 

žijí a budou žít i nadále.

Petr Burgr,  

1. místostarosta MČ Praha 1

O
pravené nábřeží, stezku 
pro pěší, trávníky, dětské 
hřiště, pítko, nové stro-
my, lavičky a pobytové 

schody přinese parku Cihelná jeho 
už zahájená revitalizace. Základním 
kompozičním prvkem parku budou 
vzrostlé stromy a travnaté plochy. Ty 
doplní nové zpevněné cesty a plochy 
z mlatu a kamenné mozaiky. Podél zdi 

v severní části budou vysazeny popí-
navky a dojde k úpravě svahu podél 
Mánesova mostu, který bude osazen 
pokryvnými keři. Vstupní reprezen-
tativní plochy parku od ulice Cihelná 
doplní okrasný záhon s růžemi. Hlav-
ní město pak v místě vybuduje cyk-
lostezku vedoucí pod mostem, navíc 
s pěším provozem, jež zpřístupní břeh  
od Kosárkova nábřeží.

Park Cihelná prochází revitalizací

PLES SENIORŮ 
už v neděli 

27. března od 17:00 hodin 
v paláci Žofín!ín!

Těšíte se? 
Jak se těší někteří 

naši sousedé, si můžete 
přečíst na straně 5!

Senioři z Prahy 1 si mohou 
své bezplatné vstupenky 

vyzvedávat v informačním centru
radnice ve Vodičkově 18.

Vizualizace

Vizualizace

N
ádherný divadelní sál SVČ 
Jednička v Truhlářské 8 za-
plnili ve středu 16. března 
do posledního místa šikov-

ní školáci a zároveň fanoušci Ester Le-
decké. Ti přišli spolu  se svými rodiči 
na vyhlášení výsledků výtvarné, literár-
ní a fotografi cké soutěže „Fandíme Es-
ter!“, vyhlášené před letošní olympiá-
dou místostarostkou Evou Špačkovou.

„Ester bývala naší žákyní a stá-

le bydlí kousek odtud, a tak když jsme 

před olympiádou přemýšleli, komu bu-

deme s dětmi fandit, volba byla jasná,“ 
prohlásila Eva Špačková, která autorům 
nejlepších prací předala krásné ceny. 

Zájem o soutěž byl velký a kromě 
literárních děl a fotografi í z vlastního 
sportování do ní dorazilo 250 výtvar-
ných prací. Ke zhlédnutí jsou ve vesti-
bulu radnice.

lou podobu náměstí,“ vysvětlil Martin 
Sedlák.

Základem vlastního tělesa vodní-
ho prvku bude mělce založená železo-
betonová deska na zhutněném podlo-
ží. Vystupovat bude deset centimetrů 
nad povrch a vytvoří sokl pro vodní 
prvek. Ten bude vyrobený ze sesaze-
ných pískovcových prvků. Dva proti-
lehlé, vzájemně propojené bazénky 
budou napájené ze dvou kovových 
protisměrných trysek umístěných 
mezi trojicí pylonů a vycházejících ze 
dna bazénků.
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Slavičí zpěv je výbušný a hlasitý – pro-
fesor Janda, zakladatel pražské zoo, 
údajně musel za květnových nocí zaví-
rat okna, aby ho petřínští slavíci neru-
šili ze spaní (slavík totiž zpívá i v noci). 
Naopak zpěv pěnice černohlavé je me-
lodický, plný a zcela postrádá slavičí 
„tlukot“. 

Hned po příletu začátkem dub-
na začnou samci pěnice hlasitě obha-
jovat teritoria a lákat do nich o něco 
později přiletující samice. Rozlišení 
obou pohlaví je jednoduché – samec 
má na temeni hlavy černou čepičku, 
samice hnědou. Do hnízda v keři níz-
ko nad zemí snáší 4–5 vajec, na kte-
rých (na rozdíl od většiny ostatních 
pěvců) sedí i samec. Na jaře se pěni-
ce živí především hmyzem, v pozd-

Ptáci v Lobkovické zahradě

Pěnice černohlavá 
– nejlepší 
petřínský zpěvák?

ním létě a na podzim bobulemi a ovo-
cem. 

 Měsícem odletu je září a říjen, ale 
v posledních mírných zimách u nás 
jednotlivci pravidelně přezimují. Zi-
moviště leží především ve Středomo-
ří, na Blízkém východě a ve východní 
Africe. V posledních padesáti letech 
ale došlo k naprosto nevídané změně 
a část našich pěnic začala trávit zimu 
na britských ostrovech. Umožňuje jim 
to jednak mírné klima, jednak velice 
rozšířené zimní přikrmování. Ptáci 
zimující na ostrovech jsou ve výhodě 
– mají to „domů“ blíž, dříve přiléta-
jí, zaberou si lepší teritoria a začína-
jí dříve hnízdit. Na jarních procház-
kách po petřínských svazích tak 
můžeme tipovat, jestli místní pěni-
ce trávily zimu v Londýně, nebo Jeru-
zalémě. 

Text: Jaroslav Cepák

ZA PÁR DNŮ JE TADY! 
Jak se těšíte na Ples seniorů?

Vladislav, Samcova
„Na ples samozřej-

mě půjdu a moc se 

těším, že si opět bu-

deme moci zatančit. 

Na jednom z před-

chozích plesů jsme 

s manželkou dokonce 

uspěli v taneční sou-

těži. Třeba se nám to podaří i letos.”

Karel, Dlouhá
„Akce Střediska so-

ciálních služeb mám 

moc rád. Na Setkání 

s kulturou jsem si teď 

oživil melodie, kte-

ré znám z mládí. Ple-

su se už nemohu do-

čkat, zatím jsem totiž 

žádný nevynechal.”

Jitka, Vodičkova
„Na ples půjdu s ka-

marádkou. Z taneč-

ních si ještě kroky pa-

matuju, ale na Žofín 

se jdu  hlavně pobavit 

a užít si tu slavnostní 

atmosféru. Moc se na 

to těším.”

A MY SE TĚŠÍME NA SHLEDANOU!

V
 minulém čísle jsme představili drozda zpěvného, 
nejhlasitějšího petřínského zpěváka. Kdo je ale tím nejlepším? 
Mnoho dotázaných asi odpoví, že přece slavík. Odpověď 
ale tak jednoznačná není a třeba u autora těch-
to řádek jednoznačně vítězí pěnice černohlavá.

Kvízová otázka: 

Jak říkají Angličané 
naší 

pěnici černohlavé? 

Odpověď zašlete 
na e-mail: 

petrinskainiciativa@gmail.com. 

Autor první správné odpovědi 
obdrží zajímavou cenu.

Navštívili jsme dva domy s pečovatelskou službou. Jeden 
v Týnské a druhý nedaleko – v Dlouhé ulici. DPS Týnská se 
nachází v krásné a klidné lokalitě. Disponuje i dvorkem se ze-
lení ve vnitrobloku, kde senioři při hezkém počasí mohou trá-
vit velmi příjemný odpočinek. Právě zde má svůj byt i paní Bo-
gdanová, se kterou jsme si povídali o tom, jaké služby využívá 
a jak je s nimi i s bytem spokojená. „Já využívám hned celou 

Domy 
s pečovatelskou 
službou Prahy 1 
– dobrá adresa pro všechny
naše seniory

D
omy s pečovatelskou 
službou nejsou to 
samé jako domovy 
pro seniory. Rezidenti 
zde platí standardní 

nájem a k dispozici mají celý byt 
pro sebe. A k tomu mohou využívat 
řadu sociálních služeb, které jsou 
v přímém dosahu. My jsme se do 
dvou takových bytů vydali, abychom 
zjistili, co na ně a na služby říkají 
sami senioři.

Paní Brůžková si nemůže vynachválit DPS v Dlouhé

řadu služeb, protože se mohu jen složitě pohybovat. Chodí mi 

sem pravidelně uklízet, nosí mi nákup a také za mnou chodí 

sestřička kvůli mojí noze, jež mě trápí,“ říká sympatická dáma.
Na otázku, proč si také každý den nenechává vozit 

oběd, odpovídá s úsměvem: „Já jsem dlouhá léta pracova-

la v gastronomii, a tak si vybírám. Někdy si oběd dovézt ne-

chám, když je tam něco, na co mám chuť, ale stále si ráda 

uvařím nebo se za mnou s jídlem zastaví děti“. Paní Bogda-
nová se také těší na to, až se na zmíněném dvorku objeví 
gril. „Paní ředitelka nám to slíbila, tak doufám, že se ho v létě 

dočkáme,” dodává seniorka, která zde bydlí více než rok.
To paní Brůžková je v DPS v Dlouhé již deset let. A ne-

může si to vynachválit. „Já jsem ráda, že si zatím téměř vše 

dokážu obstarat sama, a život je tu tak prakticky stejný jako 

v běžném bytě. Rozdíl je v tom, že tu mám blízko své přátele, 

se kterými se v domě navštěvujeme, a také fantastický kolektiv 

pracovníků domu s pečovatelskou službou,“ chválí prostředí 
v Dlouhé paní Brůžková. „Já budu ráda, když se ještě nějakou 

dobu dokážu o vše postarat, ale kdyby to už náhodou v něčem 

nešlo, vím, že tu pracují lidi, na které se mohu spolehnout, 

a mám rovněž skvělé děti,“ dodává.
Krásné bydlení, rozmanité služby a hlavně fantastic-

ký personál. To jsou body, nad kterými  se obě dámy jedno-
značně shodnou, a vězte, že taková recenze má opravdovou 
hodnotu!

Text: Jan Petříš Foto: Jaroslav Tatek

d ověďdpověď 

!

V DPS Týnská 

využívá paní 

Bogdanová 

řadu služeb
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Pavel Klener:

Celá Malá Strana 
je v mém srdci!

jónem. Rádi jsme chodili do Seminář-
ské zahrady, tam to bylo divoké. Nikdy 
nezapomenu na jedlé kaštany a man-
dloně. Celá Malá Strana je v mém 
srdci!

Celý život jste pracoval jako onko-

log a hematolog. Co podle vás dělá 

lékaře vynikajícím? 

Víte, základem dobrého vztahu mezi 
pacientem a lékařem je dobrá vzá-
jemná komunikace. V žádném povo-
lání se nedostanete tak blízko k jiné-
mu člověku. Ve chvíli, kdy se na vás 
pacient obrátí o pomoc se svou ne-
mocí, se můžete stát jeho útěchou, 
zpovědníkem, rádcem i zachráncem. 
A o to víc to platí v onkologii… Když 
jsem s ní začínal, tak se diagnóza ná-
dorových onemocnění pacientovi ne-
sdělovala. Pak se stávalo, že nemocný 
tápal. Osmělil jsem se tenkrát a jed-
né nemocné jsem co nejšetrněji řekl 
pravdivou diagnózu. A musím říct, že 
jsem byl překvapen, když mi řekla, že 
mi moc děkuje, protože ta nejistota, 
ve které několik týdnů žila, prý byla 
mnohem horší… Od té doby jsem ne-
mocným diagnózu nikdy nezamlčo-
val. 

Věříte na zázraky? 

Ne i ano. Veselý je ten můj obor v tom, 
když se podaří někoho vyléčit. Dnes 
je pokrok medicíny obrovský, v dia-
gnostice i léčbě. Na druhou stranu 
se to prostě někdy nepodaří. A co se 
týče zázraků obecně, ty se dějí. Tře-
ba moje jmenování na post minist-
ra zdravotnictví v roce 1989. To byl 
blesk z čistého nebe. Neměl jsem kon-
takty na vládní činitele, nebyl jsem 
členem žádné strany, neměl jsem 
ani vlivné přátele v akademické sfé-
ře. S Václavem Havlem jsem popr-
vé mluvil na záchodě. Svolal tenkrát 
schůzku Občanského fóra a Veřej-
nosti proti násilí ve sklepě restaura-
ce Vikárka a když byla přestávka, po-

P
rofesor 
Pavel Klener, 
onkolog 
a hematolog, 
svůj život

zasvětil svým pacien-
tům. V domě v Pro-
kopské bydlí od roku 
1938. Zažil krásné 
dětství na Malé Straně, 
ale i bombardování 
Prahy. Malou Stranu 
miluje a v rámci 
zdravotního tréninku 
se po ní rád prochází. 
A po cestě se vždy rád 
zastaví na dobrou kávu.

Zadumaný malý profesor 

Pavel Klener s autorkou rozhovoru Monikou Höppner

tkali jsme se na záchodě. Tam jsme 
si chvíli povídali a on mi řekl, že má 
zítra schůzku s novým ministrem 
zdravotnictví. Tak jsem mu řekl, že 
jsem to já. Oba jsme se pak ujistili, 
že se na schůzku těšíme. Dodnes ne-
vím, kdo mě tenkrát na toho ministra 
navrhl. 

To jsou věci! Zajímalo by mě, jak jste 

zvládl být vynikajícím lékařem, do 

toho ministrem a ještě působit na 

Karlově univerzitě...

Sám ani nevím, nějak ano. Musím ale 
říct, že jsem měl vždy velkou oporu ve 
své ženě Marcele.

Jak jste se seznámili? 

Je to moje druhá žena. S první ženou 
jsme se seznámili na fakultě, byli jsme 
spolu asi půl roku. Moje druhá žena 
Marcela dělala sestru na klinice. Byla 
vdaná. Pak se rozvedla a já jsem se taky 
rozvedl. Zajímavé je, že jsme byli roz-
vedení ve stejný den. A vtipné bylo, 
že na klinice jsme si dávali barborky 

a Marcele vykvetla barborka zrovna 
ode mě! Všichni jsme si tam z toho dě-
lali legraci, že to je příslib manželství, 
a pak k němu opravdu došlo. S Marcel-
kou máme dvě děti.

A ty musely povinně na medicínu?

Tak jednoznačné to nebylo. Syn Pavel mi 
ve čtvrtém ročníku medicíny oznámil, 
že končí. Udělal přijímačky na anglisti-
ku. Nakonec zůstal, dělá vědu, moc ho 
to baví a je velmi úspěšný. Dcera Vero-
nika je profesorkou na Keplerově gym-
náziu, učí angličtinu a hudební výchovu. 

Na co se těšíte? 

Třeba když jdu do divadla nebo na 
koncert. Jinak se těším z vnoučat. Jsou 
totiž ke mně velmi vstřícná a z toho 
mám radost. Oba vnuci se mnou hrají 
šachy. To je skvělé. Já se vlastně těším 
z každého dne! 

Text: Monika Höppner
Foto: archiv Pavla Klenera 
a Moniky Höppner

Maturitní fotografi e

Svatební den 25. června 1971

S manželkou Marcelou

Chodíte často na procházky?

Snažím se a navíc musím. Měl jsem ně-
jaké zdravotní problémy a procházky 
jsou pro mě tréninkem. Po cestě se za-
stavím na kávu v Kafíčku, někdy si na 
chvíli sednu na Lavičku Václava Havla 
a pak je třeba dojít na Kampu. A ješ-
tě dvakrát týdně na dopoledne jez-
dím do práce na kliniku na Karlově 
náměstí.

Jaká jsou vaše oblíbená místa na 

Malé Straně?

Nejradši mám Prokopskou, kde by-
dlím. Dál Maltézské náměstí, Kam-
pu a nad Malostranským náměstím 
U Zlaté studně, Jánský vršek nebo Pe-
třín. Mám Malou Stranu prošmejdě-
nou, a to hlavně z dětství. S kamarády 
jsem tady řádil, jezdili jsme na ko-
loběžce, Kampa a Petřín byly naším ra-

S vnoučaty

S Markem Ebenem v pořadu Na plovárně



8

PRAHA 1 / BŘEZEN 2022

R
a

d
ím

e,
 p

o
m

á
h

á
m

e
9

PRAHA 1 / BŘEZEN 2022

K
u

lt
u

ra

Štěpánka Valská, vedoucí Knihkupectví Portál, doporučuje tyto knihy:

Poradna Nemocnice Na Františku

Zveme vás 
na procházku

KRIZE V ŽIVOTĚ, 
ŽIVOT V KRIZI
RADKIN HONZÁK, 
VLADIMÍRA NOVOTNÁ
Jedna z lidových definic ži-
vota říká, že je to sled ne-
přetržitě za sebou jdoucích 
větších či menších průšvihů. 
Ty menší řešíme mávnutím 
ruky, větším říkáme starosti 
a ty opravdu velké jsou ozna-
čovány jako krize. V dramatu 
znamená krize bod obratu, 
kdy se do té doby poklidně 
plynoucí děj náhle zvrtne. 
V životě je to podobné. A že 
se některým krizím dá do-
konce zabránit?

PĚTIMINUTOVÝ 
DENÍK VDĚČNOSTI
SOPHIA GODKIN
Někdy stačí jen pět minut, 
abychom se na svůj život 
podívali úplně jinak. Když 
je budete věnovat vyplně-
ní tohoto deníku, vnesete 
do života optimismus, du-
ševní klid a štěstí. Pomůže 
vám začít si všímat malých 
i velkých radostí v životě, 
které byste jinak mohli po-
važovat za samozřejmost. 
Deník se stane vaším nej-
lepším přítelem na týdny, 
měsíce a klidně i na celý 
život.

VYSTUPTE 
Z MYŠLENKOVÝCH PASTÍ
DAVID A. CLARK
Autor je klinický psycholog 
a emeritní profesor Univer-
sity of New Brunswick. Kni-
ha čtenáře krok za krokem 
vyvádí ven ze začarované-
ho kruhu negativních, ně-
kdy až katastrofi ckých my-
šlenek, a učí ho postupně 
měnit myšlenková schéma-
ta. Prostřednictvím cvičení 
pomáhá opustit depresivní 
a úzkostné myšlenky a vede 
k tomu, aby člověk časem 
objevil i jiná než negativní 
témata. 

AKTIVUJTE SVOU 
PSYCHICKOU ODOLNOST
STEPHANIE AZRI
Psychická odolnost je vlast-
nost, kterou dnes oprav-
du potřebujeme. Pomáhá 
nám vypořádat se s nesná-
zemi, které nás potkávají. 
Je mocnou zbraní, díky níž 
překonáme i největší výzvy 
svého života. A co je na ní 
nejlepší? To, že ji můžeme 
budovat, ať jsme jakéhokoli 
věku. Autorka představuje 
dvanáct základních doved-
ností, které potřebujeme 
k aktivaci své psychické odol-
nosti.

Foto: Jaroslav Tatek

K
arcinom prsu se nejčastě-
ji vyskytuje u žen starších 
pětačtyřiceti let, i proto je 
preventivní mamografic-

ké vyšetření od tohoto věku hraze-
no zdravotními pojišťovnami. Vý-
jimkou však nejsou ani ženy mladší, 
jejichž nádory bývají většinou mno-
hem agresivnější. Karcinom prsu 
ovšem může postihnout i muže. 
Sice v radikálně menší míře, ale 
není to nemožné. Pokud tedy tento 
článek čtou muži, kteří si nahmata-
jí nějakou rezistenci na prsu, měli 
by se nechat vyšetřit.

Na Františku se zabýváte chirur-

gickou léčbou rakoviny prsu. Je při 

operaci nutné odstranit celý prs, 

nebo jen jeho postiženou část?

Není vždy nutné odstranit celý prs. 
Častěji provádíme takzvané prs zá-
chovné (šetřící) výkony, kdy odstraní-
me pouze tumor s lemem okolní tká-
ně. Nádor je vždy označen uhlíkovými 
značkami, abychom věděli, kde se na-
chází, a byli si jisti tím, že jej vezme-
me i s dostatečným lemem. Odstraně-

ní prsu provádíme pouze tehdy, kdy je 
rozsah nádoru větší (v závislosti na ve-
likosti prsu), případně má-li pacientka 
v prsu více ložisek.

Je při operačním odstranění nádo-

ru nutné podstoupit další léčbu, 

např. ozařování či chemoterapii?

Samotná operace stačí pouze u ne-
zhoubných nádorů. Jedná-li se o kar-
cinom, tedy zhoubný nádor, je vždy 
nutná další onkologická léčba. Po prs 

šetřících výkonech je vždy provedeno 
ozařování. Chemoterapie a biologická 
léčba pak závisí na rozhodnutí ošet-
řujícího onkologa, který se rozhoduje 
podle vlastností nádoru, jeho velikosti, 
věku pacientky atd.

Provádíte také následné plastické 

úpravy prsů?

Ano, v Nemocnici Na Františku máme 
také plastickou chirurgii, která umož-
ňuje pacientkám podstoupit rekon-
strukci prsu implantátem po předcho-
zím odstranění celého prsu, případně 
výplní vlastním tukem u deformit po 
částečném výkonu.

Kam se má žena či muž obrátit v pří-

padě podezření na rakovinu prsu?

Nejlépe na svého praktického lékaře, 
případně na mamologickou poradnu. 
Jak praktik, tak mamolog jim mohou 
vystavit žádanku na vyšetření ve spe-
cializovaném mammacentru. 

Rozhovor 

s MUDr. Barborou Englcovou,

chirurgem Nemocnice Na Františku,

vedla Lucie Krausová.

Chirurgická léčba rakoviny prsu

V březnu do Divadla 
v Řeznické!

Divadelní hra Odvolání amerického dramatika s italsko-ir-
skými a rusko-židovskými kořeny Billa C. Davise, který u nás 
není příliš známý, měla premiéru v Manhattan 
 eatre Club. 
Poté byla přenesena na Broadway, kde získala cenu Outer 
Critics Circle Award. 

V Divadle v Řeznické tuto hru režíroval herec Miroslav 
Táborský, který se představí i v roli otce Farleye. Filip Cíl jako 
Mark Dolson – student katolického semináře, který vstupu-
je na scénu jako rebelující „snílek a pošetilec“ – je ochoten 
zničit sám sebe i kariéru kněze pro svoje názory a ideály 
pravdy a čistoty. Tak to alespoň vidí jeho mentor otec Far-
ley. My všichni máme volbu, zda zvolíme pohodlí a jistoty 
a budeme slepí k tomu, co se kolem nás děje, anebo v sobě 
kousek toho „pošetilce a snílka“ vždy najdeme.

Nejbližší reprízy: 23. března a 13. dubna. Sleva pro čte-
náře a občany Prahy 1. Pokud s sebou při koupi vstupenek 
na pokladně budete mít náš časopis s tímto článkem, bude 
vám odečteno sto korun ze vstupenky. Těší se na vás Diva-
dlo v Řeznické.

Prahu. První zmínky o něm 
jsou datovány do dvanác-
tého století. A za Karla IV. 
měli pra žští střelci privile-
gium se zde cvičit ve střelbě 
z luků a kuší. Konaly se tu 
soutěže ve střelbě, ale také 
oslavy a ohňostroje. Víte, jak 
jinak se v minulosti ostrov 
nazýval? 

Fotografi e, odpovědi 
a zajímavosti posílejte na: 
redakce@praha1.cz.

Všímejme si domácího násilí
na seniorech!

Střelecký ostrov je dalším 
cílem, kam vás pozveme 
na romantickou procház-
ku s nevšedními pohledy na 

P
okračujeme v našem seriálu 
Seniorské desatero. V tom-
to čísle se zaměříme na pro-
blematiku domácího nási-

lí, kterou si představíme na dvou 
smutných příbězích.

ŠPATNÝ SYNÁČEK
V očích matky Mileny byl Honza vždy 
hodným synem. Její názor se ale změ-
nil od doby, kdy Honza začal popíjet 
alkohol a našel si novou partu kama-
rádů. Přestal pracovat a ani na matči-
no naléhání si práci nenašel a dál se 
setkával s problematickými lidmi. Mi-
lena se rozhodla zastavit milované-
mu dítěti přísun peněz, a to se samo-
zřejmě Honzovi nelíbilo. Začal být na 
matku zlý a časem ji i fyzicky napadal. 
K násilí docházelo opakovaně a navíc 
matku začal omezovat a zakázal jí vy-

cházet mezi lidi. Teprve poté, co paní 
Milena skončila po napadení synem 
v nemocnici, její doktor vše oznámil 

policii, která násilníka vykázala z mís-
ta bydliště. 

SLOVNÍ PONIŽOVÁNÍ
Paní Haně byla od dcery často vytý-
kána její pomalost. Časem se výčitky 
změnily v nadávky a ty zase v pohlav-
ky. Dcera neměla čas na její pomalou 
chůzi, a tak raději maminku izolovala 
doma. Naštěstí si jejího jednání všiml 
soused, který zavolal policii. Ta se spo-
jila s paní Hanou a pomohla jí vyřešit 
tuto nelehkou životní situaci. 

Nenechte si líbit domácí násilí ani 
nedobrovolné omezování! Je to důle-
žité! Zásadní je překonat strach a stud 
a začít celou situaci co nejrychleji řešit.

Připravilo Oddělení prevence 
Krajského ředitelství policie 

hl. města Prahy ve spolupráci 
s Městskou částí Praha 1.

NEMLČTE A NAHLASTE VĚC 
POLICII, NA NĚKTEROU 
Z LINEK DŮVĚRY, LÉKAŘI 
ČI SOCIÁLNÍMU PRACOVNÍKOVI.

  Promyslete si, za kým můžete 
z domova odejít. 

  Pokud to jen půjde, shromaž-
ďujte důkazy o domácím násilí.

  Uložte si následující telefonní 
čísla:

 –   Život 90 – 800 157 157
 –   Linka seniorů – 800 200 007
 –   Anděl na drátě – 800 555 655
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Historické srovnávací fotografi e
Přinášíme vám fotografii Kaprovy ulice z roku 1906 (archiv hl. m. Prahy, sbírka fotografií, sign. VIII 807 
Eckert-ateliér), zprava pohled na domy čp. 31 a 29. Vlevo v pozadí můžete vidět dům čp. 17 na Starém Městě 
krátce před zbořením. Současnou podobu ulice zachytil Jaroslav Tatek.

Recepty z našich restaurací a hospod

VELIKONOČNÍ BERÁNEK

Velikonoce se blíží, a proto vám přinášíme jeden z mnoha 
receptů na beránka nebo zajíce z třeného těsta. V křesťan-
ství beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista. Zajíc je 
symbolem plodnosti, života a štěstí, v Bibli reprezentoval 
vše chudé, skromné a pokorné. 

Potřebovat budete následující suroviny: 120 g másla, 
4 vejce, 200 g cukru krupice, 1 vanilkový cukr, 200 ml mléka,
300 g polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, trochu šťávy 
z citronu. 

Máslo, žloutky a cukry utřete do pěny. Postupně přidávej-
te vlažné mléko a mouku smíchanou s práškem do pečiva. 
Zakapejte šťávou z citronu a nakonec pomalu vmíchejte … 
(viz tajenku švédské křížovky na straně 11). Vymažte 
a vysypte formu, do které vlijte těsto a pečte v předehřáté 
troubě asi 30 až 45 minut na 170 °C. 

Postavy a postavičky Prahy 1

Vilém Srp
Vilém Srp převzal proslulý hostinec Na Kuklíku, jenž stál 
na rohu Petrského náměstí a Zlatnické ulice, v květnu roku 
1901. Hosté přezdívali hospodskému Serabono podle jeho 
oblíbeného italského pozdravu buona sera (dobrý večer). 
Vilém Srp si také nechal vytisknout pohlednice, které ná-
vštěvníkům rozdával. A jeho slavný hostinec dokonce vstou-
pil do liter atury. „Pojďme na Kuklík, vybízel Švejk, kvéry si 

dáte do kuchyně, hostinský Serabona je sokol, toho se ne-

musíte bát. Hrajou tam na housle a na harmoniku, pokra-

čoval Švejk, a chodějí tam pouliční holky a různá jiná dobrá 

společnost...,“ píše Jaroslav Hašek ve Švejkovi. Na snímku je 
hostinskému dvaačtyřicet let.

Místa Prahy 1:

Soutěž 
o knihu

KALENDÁŘ AKCÍ

Křížovka

NÁPOVĚDA:
ÁR;

BAKO;
PÉROVKA;

ACH

NĚMECKÁ
ŘEKA

POŘÁDEK VÝRAZ
POCHOPENÍ

ZBYTEK
PŮVODNÍHO

STAVU
PO

PROBĚHNUTÝCH
ZMĚNÁCH

ŘÍMSKY
1007

POVÍVATI

STARŠÍ
JEDNOTKA
BAROMET-
RICKÉHO

TLAKU

MEGAVOLT 2. ČÁST
TAJENKY

VRANÍK AKORÁT ÚČASTNÍK TAHLE LOV CITOSLOVCE
ZAPÍSKÁNÍ PÍSEMNOSTI

POPLACH
ZKR. VĚDA

A TECHNIKA
MLÁDEŽE

ZURČET
LEVÝ

PŘÍTOK
LABE

OBAL
NA

TEKUTINY
HON

ČÁST
PIEŠŤAN

ZAČÁTEK
ZÁVODU

LÉK (ZAST)

NASYCENOST
VODOU

JESTLI
SLOVEN.

POLNÍ
MÍRA

SÍPÁNÍ

HORIZONTY

CVIK

EGYPTSKÝ
FARAON

ŠTÍTEK
NA ČEPICI

(LID)

AVIVÁŽNÍ
PŘÍPRAVEK

ŘÍMSKY
2

SEVERO-
MORAVSKÉ

MĚSTO

CVOK

ITAL.
ŘEKA

KRESBA
TUŠÍ
BEZ

POLOTÓNŮ

ODPÍCHNUTÍ

DLOUHÝ
PLÁŠŤ
(ZAST.)

NĚM.
VEJCE

DOMÁCÍ
VÝROBCE
POTRAVIN

ETIOP.SÍDLO

ANGL.
HRÁBĚ

ZNAČKA
ARGONU

PROZOR 1. ČÁST
TAJENKY

TIŠE SLOVEN.NÁRODNÍ
POVSTÁNÍ

STVŮRA

DRŮBEŽ

NÁŠ
ASTRONOM

MUŽSKÉ
JMÉNO
(26.4.)

JAPONSKÝ
MYS

TALISMAN

NÁZEV
PÍSMENE

F

OBILNINA

CIRKA

SPZ
KOMÁRNA

SLOVEN.
100 M2 

ÚČASTNÍK
LOVU

POLSKÉ
SÍDLO

ŘÍMSKY
101

SEKÁNÍ

OBJEKTIV
S

PROMĚNLIVOU
OHNISKOVOU
VZDÁLENOSTÍ

ANGL.
SLÍDIT

NĚMECKÁ
ŘEKA

SKÁLA

Milí sousedé, milí čtenáři,
mnoho z vás odpovědělo správně, 
i když se v minulém čísle jednalo o těž-
kou hádanku. Proto pro vás máme dal-
ší místo , které nebude úplně snadné 
poznat. Správnou odpověď zašlete do 
15. dubna na e-mail: redakce@praha1.
cz. Výherce bude odměněn knihou od 
českého autora. Výhercem z minulého 
čísla je paní Květa Roznětínská.

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

Recepty z naší historie (viz str. 10)
Máslo, žloutky a cukry utřete do pěny. Postupně přidávejte vlažné mléko a mouku smíchanou s práškem do pečiva. 
Zakapejte šťávou z citronu a nakonec pomalu vmíchejte … (viz tajenku). 
Vyluštěnou tajenku posílejte na redakce@praha1.cz, a to do 15. dubna 2022. Správná odpověď z minulého čísla: … dveře. 
Výhercem z minulého čísla je paní Eva Kolumková, která vyhrála knížku Kontinuita parku od Petra Šestáka.

Výlety – přihlašujte
se už nyní 
v infocentru Prahy 1 
ve Vodičkově 18:

 22. 3. 2022 
– Celodenní výlet: Johanitská ko-
menda (Český Dub) a Železný Brod

 29. 3. 2022 
– Celodenní výlet: Porcelánka 
 un 
(Klášterec nad Ohří) a Žatec

Trénování paměti

 23. 3. od 14:00 
– BDPS Benediktská

 30. 3. od 14:00 
– DPS Týnská

Koncerty a ples

 24. 3. od 14:00 
– Fórum mladých hraje seniorům 
v klubu Tomáš. Vstupenky si může-
te vyzvednout v infocentru Prahy 1 
ve Vodičkově 18 od 17. 3.

 27. 3. od 17:00 
– Ples seniorů v Paláci Žofín. Vstu-
penky zdarma si můžete vyzvedá-
vat v infocentru Prahy 1 od 4. 3.

 6. 4. od 15:00 
– Setkání s kulturou (jazz) v Malo-
stranské besedě. Vstupenky si mů-
žete vyzvednout v infocentru Pra-
hy 1 od 28. 3.
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Pohořelec
 horní parkoviště

Cihelná č. 2

Horní 
Malostranské náměstí 27. 5. pátek

Ostrovní ulice 
u ZŠ naproti č. 12

Jeruzalémská za
kostelem sv. Jindřicha 13. 5. pátek

U Dobřenských před
křižovatkou s Betlémskou

Haštalská u č. 2 3. 5. úterý

Masná x Malá Štupartská

Besední ul. (č. 2)
 – roh parčíku 12. 4. úterý

29. 4. pátek

12. 4. úterý

3. 5. úterý

5. 4. úterý

Dlouhá u č. 46 20. 5. pátek

Barvířská (křizovatka
Petrské nám. x Lodecká) 29. 4. pátek 

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

22. 4. pátek

Štěpánská x Řeznická

Široká naproti FF UK 22. 4. pátek 

Harmonogram svozu objemného odpadu na území MČ Praha 1
v dubnu a květnu 2022.

STANOVIŠTĚ
KONTEJNERŮ DUBEN KVĚTEN

8. 4. pátek

Chcete i nadále číst
noviny SOUSED?

Noviny si v březnu a dubnu můžete
vyzvednout 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


