
SouSed
Noviny Prahy 1 pro seniory a jejich rodiny duben 2022

Vzpomínky na Ples seniorů / 3 Představujeme DPS Týnská / 4

Čtěte rozhovor 
s charismatickým  
hercem Radimem Fialou 
alias doktorem Hanákem 
ze seriálu Ordinace,  
který má starou Prahu 
rád a ví, kde mají nejlepší 
pivo. 
Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

Radim Fiala:
Miluju starou Prahu 
a na kultovní hospody 
nedám dopustit!

Foto: Linda Orlik
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Registrace do pilotní 
fáze projektu Corrency, 
jehož cílem je podpořit 

jednotlivé živnostenské provozovny 
na území Prahy 1 a zároveň posílit 

koupěschopnost zdejších občanů, 
odstartovala! Přihlásit se můžete 
osobně v infocentru radnice ve Vo-
dičkově 18 anebo přímo na webu 
https://praha1.corrency.cz/. 

T
vorba Strategie udržitelné-
ho rozvoje Prahy 1 postou-
pila do fáze reprezentativ-
ního sociologického šetření, 

kterého se účastní všechny skupiny 
obyvatel. Náhodným výběrem bylo 
osloveno 2 016 občanů, zapojit se ale  

Strategie pokračuje 
sociologickým průzkumem

mohou i ostatní zájemci – prostřednic-
tvím doplňujícího anketního průzku- 
mu.

Vyplnění ankety zabere pouze  
dvacet minut. Děkujeme za váš čas.  
Výsledná Strategie udržitelného roz- 
voje Prahy 1 pro příští desetiletí bude 
naším společným dílem.

Anketní dotazníky naleznete na 
www.planuj1anketa.cz, popř. v info-
centru radnice ve Vodičkově 18.

Začínáme! 
Zaregistrujte se do Corrency!

24. 
Reprezentač-
ní ples Pra-
hy 1 se vydařil 
a zcela zapl-

něný Žofín se nejen výborně ba-
vil, ale hlavně pomáhal – paliativní 
péči Nemocnice Milosrdných ses-
ter svatého Karla Boromejského 

i strádající Ukrajině. Plesoví hos-
té posílali peníze na sbírkový účet  
MČ Praha 1 – pomoc Ukrajině 
a zapojili se i do online aukce 
obrazů, kterou krátce před plesem 
společně zahájili starosta Petr 
Hejma a velvyslanec Ukrajiny  
Jevhen Perebyjnis.

Reprezentační ples 
podpořil boromejky 
i pomoc ukrajině

Ples seniorů 
rozdával radost!

Vážení 
a milí sousedé,
je po Velikono-
cích, svátcích, 
které mám tak 
moc ráda. Po-
každé se ne-
mohu dočkat, 
až vyrazíme 

s dětmi na venkov, „vypustím“ je 
ven a mám radost, že na chvilku 
vypadneme ze zajetého stereoty-
pu „vyčistit zuby, nasnídat, škola, 
práce, koníčky dětí a rychle večeře, 
pohádka, zuby a spát“.

Velikonoce jsou skvělé v tom, 
že se sejde rodina, a přitom není 
shon kolem dárků. Všude už zpívají 
ptáci a člověk se těší, až zaboří 
ruce do hlíny. Miluji Prahu 1, ale 
ráda z ní občas utíkám. Víkendy 
jsou u nás, kde bydlím, špatné. Jez-
dí k nám skupinky většinou mla-
dých mužů na rozlučky se svobo-
dou. Nezajímají je krásy Prahy, 
ale jedou se k nám opít. Bezohled-
ně slaví v bytech, kde dříve bydleli 
naši sousedé. A to mě trápí.

Zrovna jsem dokončila pre-
zentaci pro jednoho poslance, 
aby se pokusil prosadit novelizaci 
živnostenského zákona, která by 
umožnila obcím krátkodobá uby-
tování regulovat. Nebo alespoň 
nastavit pravidla. Na můj vkus to 
ale příliš trvá, stále se snažím po-
litikům na vyšších úrovních na fot-
kách a videích ukazovat to, v čem 
mnoho z nás žije. Vysvětluji jim 
dopady, které to na nás má: od 
hluku, ztráty bezpečí a soukromí, 
nepořádku, bezohlednosti někte-
rých pronajímatelů, kteří tu ne-
bydlí a jen na těchto investičních 
bytech vydělávají, až po ztrátu 
komunity.

Těším se ale z každého po- 
sunu věci a každé malé změny, 
které na naší městské části docí-
líme. Například z linky na měst-
skou policii VOLEJTE OPLETALKU 
222 025 191 nebo 222 025 193, 
která se na pomoc v oblasti krát-
kodobého ubytování specializu-
je, anebo také z našeho webu  
chcisevkliduvspat.cz s aktuálními 
informacemi o této problematice.

Mějte pěkné jaro 
a buďte hlavně zdrávi.

Broňa Sitár Baboráková

Foto: Jaroslav Tatek, Pavel Dvořák

https://praha1.corrency.cz/
https://cawi.nms.cz/planuj1anketa?ride=9b9b1c82-f2ae-42fc-828f-566e499f3b42
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ot „Jedná se o velmi starý dům, snad bý-
valý pivovar s historickým sklepením. 
Městská část ho však velmi citlivě zre-
konstruovala a v roce 1998 uvedla do 
provozu pro potřeby bydlení seniorů 
z Prahy 1,“ prozradila Helena Čelišo-
vá, ředitelka Střediska sociálních slu-
žeb Praha 1.

Byt v DPS je nájemní byt, v němž 
má nájemce stejná práva a povinnosti 
jako v každém jiném nájemním bytě. 
Má tedy nájemní smlouvu a bydlí sám, 
případně s partnerem či partnerkou, 
v bytě, kde si může vařit, uklízet, za-
řizuje si a hradí drobné opravy. „Vý-

dPS v Týnské
nabízí unikátní prostředí

K
ousek od Staroměstského náměstí 
jsou dvě malé uličky podobného 
jména. Jedna se jmenuje Týnská 
ulička, druhá pak Týnská. A právě v ní 
stojí dům číslo 17 a v jeho vnitrobloku 

se před ruchem velkoměsta tak trochu ukrývá dům 
s pečovatelskou službou (DPS). Provozuje  
ho Středisko sociálních služeb Praha 1.

hodou je blízkost pečovatelské služby, 
kterou však obyvatelé domu nemusejí 
využívat,“ dodala Helena Čelišová.

KlieNTi mAJí Služby NADOSAH
Krásný dům nabízí k odpočinku i klid-
nou a příjemnou zahradu. Jeho součástí 
je jednadvacet garnosiér, dvougarsoni-
éra, dva velké výtahy, středisko osob-
ní hygieny, jídelna, knihovna, učebna 
pro výuku práce na PC, vzpomínková 
a relaxační místnost a recepce s ne-
přetržitým provozem. V objektu je též 
denní stacionář. Pečovatelská služba 
je k dispozici ve všední dny od 7:30 do 

Podpora 
zdravotních služeb

Rada MČ Praha 1 vyhlásila dotační pro-
gram s názvem Oblast zdravotnictví 
pro rok 2022, který je zaměřen na pod-
poru zdravotních služeb, a to přede-
vším domácí zdravotní péče či terén-
ní a lůžkové paliativní péče. Lhůta pro 
podání žádostí je od 11. do 22. dubna 
2022. 

Více informací a formuláře 
naleznete na webu 

Prahy 1 v sekci dotace a granty.

Nejlépe ho lze pozorovat těsně po příletu, kdy ještě nejsou 
stromy olistěné. Většinu života totiž tráví v jejich korunách, 
kde ho prozradí pouze jednoduchý skřípavý zpěv. Nedlouho 
po příletu začne samec obhajovat hnízdní dutinu nebo bud-
ku, do které láká samici. 

V polovině května se v hnízdě objeví čtyři až sedm mod-
rých vajec, na kterých sedí samice asi dva týdny. Po stejnou 
dobu pak oba rodiče krmí mláďata. Už v průběhu července 
lejsci hnízdiště opouštějí a vydávají se na cestu do zimo- 
višť. 

Potravou lejska je hmyz, který sbírá z listů a obratně 
chytá i v letu (odtud pochází jeho slovenské jméno „mu-
chárik“ či anglické „flycatcher“). Lejsek bělokrký je typic-
kým obyvatelem starších zachovalých listnatých porostů, 
které jsou důležité i pro řadu dalších a často ohrožených 
druhů živočichů. Na Petříně hnízdí kolem pěti párů v mís-
tech s nejstaršími stromy, včetně Lobkovické zahrady. Při 
důsledné ochraně starých listnáčů s dutinami se budeme 
moci i nadále těšit z výskytu tohoto černobílého krasavce 
v samém centru Prahy. 

Text: Jaroslav Cepák

Lejsek bělokrký 
– další petřínský 
obyvatel

V
 e druhé polovině dubna se ze zimovišť v dalekém Kongu 
vrací na Petřín lejsek bělokrký. Je jedním ze tří druhů 
zdejších lejsků a mezi místními opeřenci patří k barevně 
nejatraktivnějším – samec je kontrastně černobílý, 
u nenápadnější samice převládají v opeření hnědavé tóny.

Kvízová otázka: 

Jak dlouho letí lejsek bělokrký 
z Konga 

do Prahy na Petřín?
Odpověď zašlete na e-mail: 

petrinskainiciativa@gmail.com. 
První správná odpověď bude opět oceněna. 

Výherkyní kvízu z březnového Souseda 
je paní JiTKA ŘeZNíČKOVá. 

Gratulujeme!

20:00, o víkendu a svátcích pak od 8:00 
do 20:00.

Žádost o umístění do DPS přijímá 
a vyřizuje odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, oddělení sociální péče a slu-
žeb radnice Prahy 1. 

Žádost a další informace naleznete na:  
www.praha1.cz/odbory-a-oddeleni/ 

osz_osps/

Text: milan Hulínský
Foto: Jaroslav Tatek

NATURE 
FUTURE

Jeune photographie européenne
Young european photography
Mladá evropská fotografie
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09.05 —
28.08.2022

AMBASSADE 
DE FRANCE 
EN RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE

Kampa —

Více informací zde

mailto:petrinskainiciativa@gmail.com
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Radim Fiala:

Miluju starou 
Prahu a na 
kultovní hospody 
v centru 
nedám dopustit!

S
ympatický herec Radim Fiala (51)  
miluje atmosféru staré Prahy a rád si 
zajde na pivo do vyhlášených hospod 
v centru. Doktor Hanák z Ordinace,  
Jura Sysel z Tmavomodrého světa  

nebo Cossack z filmu Nabarvené ptáče pochází 
původně z brna z bohunic, ale kouzlu Prahy 
propadl už dávno a rád.  

Kde všude už jsi v Praze bydlel?
Různě, ale už dlouho jsem věrný Nus-
lím. Čili: Nusle, more! Taky jsem ale 
kdysi bydlel v Praze 1 na Biskupském 
dvoře. Bydlení v centru má svoje kouz-
lo. Genius loci na tebe působí, všechno 
máš poblíž: krásná nároží, romantická 
zákoutí i oblíbené hospody.

A jaké jsou tvoje nejoblíbenější hos-
pody?
Jé, než je všechny řeknu… 

Buď konkrétní. Kam se dobří holu-
bi vracejí?
Mám rád plzeňskou restauraci U Jelín-
ků a u nás v Nuslích U Bansethů. U Je-
línků je skvělá rodinná obsluha a Plzeň 
ze sudu. Potkávám tam často různé 
známé… Nedávno jsem tam dorazil 

a vidím kamaráda, sochaře Stefana Mil-
kova. Byl ke mně zády, tak k němu do-
jdu a volám: „Nazdar, Stefane!“ On se 
otočí a říká: „Co?“ A on to nebyl Stefan. 

Kdo tě k Jelínkům přivedl poprvé?
Režisér Ivo Krobot. To jsme z Brna při-
jeli hrát s Divadlem Husa na provázku 
do Prahy. Tenkrát, to bylo asi tak před 
třiceti lety, nám Ivo řekl, že u Jelínků 
si vždycky člověk musí dát pivo a tali-
ánka a že tam občas a rád chodil Bo-
humil Hrabal. 

A co na druhé straně řeky? Na Malé 
Straně? 
Tam nedám dopustit na hospodu 
U Hrocha samozřejmě. Jejich pivní sýr! 
Ólalááá. Ale těch míst je povícero. Na-
ordinovat si tak návštěvu všech, to by 
bylo panečku něco!

Když už jsme u toho ordinování, 
hraješ už roky charismatického dok-
tora Hanáka v seriálu Ordinace…
Asi od roku 2008 a jsem za to moc 
rád. Je to vysokoobrátková práce. Ne-
zdržovat, natočit to co nejrychleji, ne-
můžete to na place moc rozebírat jako 
u filmu. Čas je tam omezený. Já tomu 
říkám dream factory. Dřív se Ordinace 
točila na tři kamery, což bylo rychlejší, 
ale složitější, teď už na dvě. Člověk si 
musí zvyknout na tu drobnou odchyl-
ku. Chvíli mi trvalo hlídat si, která ka-
mera zabírá detail, která polodetail. Je 
to ale práce, která mě baví, a mám ji 
rád. Co víc si přát? 

Co je u natáčení seriálu pro herce 
nejdůležitější?
Umět text, no a pak ten zbytek. Taky 
vyrovnat se s tím kalupem. A v nepo-
slední řadě se zorientovat, ve které čás-
ti příběhu se teď právě děj nachází. Na-
táčí se totiž na přeskáčku a na každém 
detailu v důsledku záleží.  

Měl jsi hodně zajímavých hereckých 
příležitostí. Co nového tě čeká na di-
vadle i před kamerou? 
Jo, je to tak, mám štěstí na zajímavé 
projekty i lidi. Točil jsem s režisérem 
Václavem Marhoulem filmy Tobruk 
a Nabarvené ptáče, s Honzou Svěrá-
kem Tmavomodrý svět, i když už je to 
nějaký ten pátek. Občas si zahraju v di-
vadle u Bolka Polívky v představení Po-
divné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. 
Někdy na podzim bude v kinech film 
Cirkus Maximum a před Vánoci pohád-
ka Největší dar. Pak mám ještě nějaké 
osobní pracovní plány, ale o tom já, po-

věrčivý herec, nechci mluvit dopředu, 
abych to nezakřikl. Chápete...

Rozumím. A jak se od náročné prá-
ce odreaguješ?
U dřezu a plotny. Miluju třeba pocti-
vé polévky. 

Tvoje oháňková polévka je vyhlášená...
Ó, děkuji. Nebo taková vánoční rybí! 
Ale výborné jsou i sezonní věci. Třeba 
dýně, ze které mohou vzniknout parád-
ní dýňové variace. Nebo rád připravu-

ji různá masa. Zrovna jsem procházel 
mrazák, takže u nás bude kančí plecko 
na kořenové zelenině. Taky mám v ob-
libě čerstvé ryby. Do vaření se už pustil 
i starší syn a kupodivu ho to baví, v de-
seti letech. A mě zas baví, když mám 
volno, trávit čas s rodinou. Fascinuje 
mě, jak někdo říká, že se odreaguje tře-
ba na józe. No, já na jógu nemám čas. 
Mám dva kluky, tak asi tušíte, kam tím 
mířím. Řešíme spolu takové ty chlap-
ské věci, třeba nože, kudly, kudličky. 
A přeju si, aby byli hlavně zdraví a v po-
hodě. Nedávno jsme si skvěle zalyžo-
vali v moravském Aspenu, ve Velkých 
Karlovicích. Má to tam v sobě takovou 
zvláštní rázovitost, místní lidé, dřevě-
nice, prostě paráda. Mám radost, že 
starší syn začal řezbařit a ten mladší 
se zas rád věnuje děvčatům… 

Na co se těšíš?
Na to, co všichni. Až pravda a láska zví-
tězí nad lží a nenávistí. Howgh.
Text: monika Höppner
Foto: archiv Radima Fialy

Vzpomínka 
na divadelní soubor 

PÍRKO

Radim Fiala 
jako malý kluk

Z představení 
Podivné 

odpoledne 
Dr. Zvonka 

Burkeho 
v Divadle 

Bolka Polívky

S fotografem filmu Nabarvené ptáče 
Janem DobrovskýmV Ordinaci s Janou Holcovou

S Václavem 
Marhoulem
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Oldřich Suchý @Zanicenyknihkupec z knihkupectví Kosmas doporučuje na jaro
toto počteníčko:

Poradna Nemocnice Na Františku

KODAňSKá 
PíSeň PíSNí / 
ANNeTTe 
bJeRGFelDTOVá
Rodinná sága, v níž plachá 
malířka Esther líčí osudy tří 
generací žijících pod jed-
nou střechou, se odehrává 
v Kodani, na scéně Pařížské 
opery a v cirkuse Sovalska-
ja na předměstí Petrohra-
du. Netradiční osudy postav 
odkrývajících své vlastnos-
ti i slabosti. Kouzelný svět 
plný humoru, smutku i po-
divnosti, která je blízká 
opravdovému životu.

VýPRAVy 
DO DiVOČiNy / 
DAViD ATTeNbOROuGH
Britský přírodovědec a po-
pularizátor přírodních krás 
vypráví s typicky britským 
humorem o dobrodruž-
stvích, která zažil před še-
desáti lety. Úžasná kniha 
pro každého, kdo se chce 
zprostředkovaně vydat na 
cestu tak, jak to dříve dě-
lávali dobrodruzi, a kdo se 
snaží pochopit, jak dale-
ko jsme pokročili ve sna-
ze o ochranu divokých zví- 
řat. 

O JANě A ZDeNKáCH 
KOlem JANA WeRiCHA 
/ TeReZA bRDeČKOVá
Tři generace žen Jana Weri-
cha: manželka Zdenka, dce-
ra Jana a vnučka Zdenka, 
řečená Fanča. Tereza Brdeč-
ková spolu s Fančou prová-
zejí čtenáře třígeneračním 
příběhem o životním údělu 
žen a současně o hlubokých 
vnitřních rozporech uměl-
ců v Československu. Kniha 
čerpá z dosud nepublikova-
né rodinné korespondence 
a z Werichových soukro-
mých deníků. 

NOViNáŘKy – 
ROZHOVORy Se žeNAmi 
V ČeSKýCH méDiíCH 
/ liNDA bARTOšOVá
Česká mediální scéna pohle-
dem žen, které mají zásadní 
vliv na její podobu. Moderují 
zpravodajské pořady, vedou 
velké mediální domy, píšou 
o tématech, která hýbou 
světem. Jaké překážky mu-
sely ve své kariéře zdolávat 
a kde berou motivaci? Linda 
Bartošová, jedna z hlavních 
tváří zpravodajské ČT24, vy-
zpovídala své kolegyně na-
příč mediálním prostorem. 

N
ehtová plíseň (onychomy-
kóza) je infekční onemoc-
nění způsobené různými 
druhy hub a kvasinka-

mi. Často vzniká jako důsledek ne-
léčené kožní mykózy. Projevuje se 
změnou zabarvení nehtu – bílými 
až nažloutlými skvrnami na jeho 
okraji. 

Neléčená infekce postupně zasahu-
je nehtové lůžko, až dojde ke ztlu-
štění nehtu, jeho lámání a třepení. 
K jejímu vzniku přispívá vlhké pro-
středí, nošení neprodyšné obuvi a ne-
dostatečná hygiena. Mezi rizikové 
skupiny patří diabetici, pacienti se 
zhoršeným prokrvením dolních kon-
četin, pacienti s obezitou či poruchou  
imunity.

Léčba nehtů je dlouhodobá, obvyk-
le trvá 6–12 měsíců a je důležité začít 
co nejdříve od výskytu prvních přízna-
ků. V léčbě nehtových plísní používáme 
roztoky, masti a laky. Ošetřování posti-
žených nehtů musí být pravidelné a dů-
sledné a je nutné vytrvat až do doby, 
než vyroste zcela nový zdravý nehet. 

Důležitá jsou hygienická opatření, 
která pomůžou léčebný proces zkrátit. 

Nohy je potřeba udržovat čisté a su-
ché a všechny boty pravidelně dezinfi-
kovat. Doporučuje se nosit prodyšnou, 
otevřenou obuv a bavlněné ponožky, 
které je možné před praním postříkat 
dezinfekcí a vyprat při vyšší teplotě  
(60 °C). Samozřejmostí je používání 
vlastního ručníku a také nechodit v ba-
zénech či saunách naboso. Další pre-
vencí vzniku plísní je omezení konzu-
mace sladkých potravin a nápojů.

Pokud při samoléčbě nedochá-
zí k viditelnému zlepšení, je postiže-
no víc nehtů nebo je zasažena více než 
třetina nehtu, je potřeba navštívit kož-
ního lékaře.

Mgr. Andrea Medveďová
vedoucí ústavní lékárny 

Nemocnice Na Františku

S
eriál Seniorské desatero pra-
videlně přináší rady a dopo-
ručení, na co si dát pozor 
v různých životních situa-

cích. V tomto čísle si připomeneme, 
co všechno bychom měli zkontrolo-
vat před odchodem z bytu. Níže po-
psané případy se skutečně staly.

ZAPNuTý SPORáK
Při návratu ze samoobsluhy si paní 
Zdena povšimla hasičského vozu před 
panelovým domem, kde bydlela. Sou-
sedka seniorce sdělila, že v domě bylo 
hodně dýmu a možná i hořelo. Jaké 
bylo zděšení paní Zdeny, když od ve-
litele zásahu zjistila, že příčinou všeho 
byla její spálená omáčka, u které před 
odchodem nevypnula sporák. 

OTeVŘeNé OKNO
V sobotu ráno odjel pan Antonín za sy-
nem na návštěvu. Bohužel před odjez-
dem zapomněl zavřít okno, které vět-
ralo pouze na ventilaci. Ale i to stačilo 
k tomu, aby okno v prvním patře vyu-
žil pachatel k vykradení bytu. Na pana 
Antonína tak po návratu čekalo nemilé 
překvapení.

OCHRANA PŘeD KAPeSNí KRáDeží
Mezi jeden z nejčastějších trestných 
činů páchaných na seniorech patří ka-
pesní krádež. Předcházet tomu lze 
obezřetností a správným uložením pe-
něz, dokladů a hodnotných věcí: nikdy 
je neukládejte do vrchní části kabelky 
nebo batohu na zádech. 

Připravilo Oddělení prevence 
Krajského ředitelství policie 

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

Na co si dát pozor, 
když odcházíte z bytu

Pokud je venku nevlídné 
počasí, nabízíme vám tro-
chu jiný tip na procházku. 
Nádherné pasáže jsou jed-
noznačně jedním ze sym-
bolů centra Prahy a Černá 
růže rozhodně patří mezi ty 
nejkrásnější. Dvorana s ob-
chodními prostory byla vy-

stavěna v roce 1932 podle 
projektu funkcionalistické-
ho architekta Oldřicha Tyla. 
Zajímavý je interiér pasáže 
se sklobetonovou klenbou 
a ochozy. Víte, jaké ulice pa-
sáž spojuje? 

Foto: Jaroslav Tatek

divadlo Verze 
uvádí Vášnivost!
Napínavá hořká komedie je plná překvapivých zvratů a kon-
fliktů, jež se odehrávají na půdorysu komorního dramatu. 
Žena se vrací domů z výletu o dva dny dříve. Hledá svého 
manžela, ale dům je prázdný. Volá mu, kde je, a on jí tvrdí, 
že je doma, dívá se na televizi a trochu si čte… Řetězec fa-
lešných stop a nedorozumění se začíná prodlužovat a za-
šmodrchávat. Hra Vášnivost je „inteligentní psychothriller“ 
inspirovaný Hitchcockem, protknutý vášnivým románkem 
a erotikou. Na koho se můžete těšit? V hlavních rolích hra-
jí Linda Rybová, Jana Janěková a David Matásek s Janem 
Holíkem. Režie se ujal Thomas Zielinski. A jak to dopadne?  
Zajděte se osobně přesvědčit do Divadla v Celetné. 

Více na www.divadloverze.cz/program.

Zveme vás 
na procházku

Fotografie z vašich procházek, odpovědi a zajímavosti 
posílejte na: redakce@praha1.cz.

  Zkontrolovat, zda není puštěná 
voda.

  Zkontrolovat, zda jsou zavřená 
všechna okna a vypnutý sporák 
či jiné spotřebiče. 

  Naplánovat, kam jedu, jak se tam 
dopravím a co tam budu dělat.

  Připravit si na cestu pouze ne-
zbytné věci.

  Peníze, léky a doklady při cestě 
vždy bezpečně uschovat, napří-
klad do ledvinky.

  Byt při odchodu řádně uzam-
knout a zabezpečit.

Co zkontrolovat 
před odchodem z bytu?
Základem všeho je dodržování pravidel obezřetného seniora, která vám  
pomohou vyvarovat se následků krádeží a podvodů. Při odchodu z bytu 
začněte tím, že ho celý projdete a řádně zkontrolujete.

Jak si poradit s plísní na nehtech?

Foto: Jiri N. Jelinek 



10 11

Praha 1 / duben 2022Praha 1 / duben 2022

H
is

to
ri

e 
a 

so
u

ča
sn

os
t

K
al

en
d

ář
 a

kc
í

Historické srovnávací fotografie
Na fotografiích můžete vidět tzv. cukrovarnický palác na Senovážném náměstí a v pozadí věž zvonice kostela svaté-
ho Jindřicha (archiv hl. m. Prahy, sbírka fotografií, sign. i 65, kolem roku 1905). Palác byl postaven mezi roky 1912 
a 1916 podle návrhu architektů Josefa Zascheho a Theodora Fischera. Plastiky na průčelí vytvořil německý sochař 
Franz metzner. Dnešní stav nafotil Jaroslav Tatek.

Recepty z našich restaurací a hospod místa Prahy 1:

Soutěž 
o knihu

KAleNDáŘ 
AKCí

Křížovka

NÁPOVĚDA:
KNAP;
SOU;
JOKE;

DEPTH.

MOZOL ANGL.
SATÉN

KÓD 
INDIE

LÁKADLO
(ZAST.)

PROTĚJŠEK KÓD
ARMÉNIE

1. ČÁST
TAJENKY

PRIX
VYSOKÉ
KARTY

(SLOVENSKY)
SYČENÍ PSACÍ

POTŘEBA
POUZE

(NÁŘEČ)

MATEMA-
TICKÁ

ZKRATKA

ZKR. 
KATEDRY
ZÁPADO-

ČESKÉ
UNIVERZITY

NAVALENÁ
KUPA

NÁŠ 
PĚVEC

ZRNÍ K SETÍ ASI

SNÍŽENÝ
TÓN

STARO-
GERMÁNSKÉ

ZNAKY

SKUČNO

TATRANSKÝ
NÁRODNÍ

PARK

CHOVÁNÍ

ANGL.
VTIP

RARITA

KÓD 
LITVY

MAĎARSKÉ
SÍDLO

BOHATÝR

AMER.
SPISOVATEL

(JACK)

ŠVÝC.
MĚSTO

INDONÉS.
OSTROV

ÚKOLOVÁ
PRÁCE

ŘADA

PŘEHOZ
BEZ

RUKÁVŮ

ANGL.
HLOUBKA

RUSKY
TITO

KILOMETR

PŘEHOZ
BEZ

RUKÁVŮ

POMOCNÝ
KARBU-
RÁTOR

INIC.
VIVALDIHO

SPZ KLATOV

TĚSNÝ

KUJNÉ
NEROSTY

POPĚVEK

MALAJSKÁ
DÉLKOVÁ

JEDNOTKA

BRÝLE

SKORÁ

ZKRATKA
ITAL.
LIRY

ČÁST
FAGOTU

SPZ KOŠICE-
-MĚSTO

INIC.
PASOLINIHO

ETIOP.
HORA

JÍZDA
PLACENÁ

ČADSKÉ
SÍDLO

KÓD
SLOVINSKA

5 CENTIMŮ

TABULOVÝ
OBRAZ

CITOSLOVCE
DUPÁNÍ

OUHA

HRÁT
POMALÉ

MÍČE

SPZ
OLOMOUCE

HLAS HADA

MPZ
DÁNSKA

CÍL 
STŘELCE

ITAL.
ŘEKA

ZNOJ FORMAL

ZN.
MRAŽENÉHO

KRÉMU

ZN.
RADONU

SMYKÁNÍ 2. ČÁST
TAJENKY

Recepty z naší historie (viz str. 10)
V nabídce je i tradiční havajské jídlo poke bowl čili miska s rýží a spoustou zeleniny, syrovou nebo marinovanou rybou,  
mořskou řasou nebo ovocem. Dochucení různými zálivkami, … (viz tajenku) a sezamem je ovlivněno japonskou kuchyní.
Vyluštěnou tajenku posílejte na redakce@praha1.cz, a to do 7. května 2022. Správná odpověď z minulého čísla: … sníh z bílků.  
Výhercem z minulého čísla je Zdeněk Ohlídal, který získává knihu uranova od lenky elbe.

TuňáKOVé POKe Z ČeRNé mADONy

Stylová restaurace a kavárna Černá Madona se nachází 
v kubistickém domě U Černé Matky Boží. Originální at-
mosféra, pestrá nabídka snídaní, domácích burgerů, vege-
tariánských jídel a netradičních dezertů slibují skvělý gas-
tronomický zážitek. V nabídce je i tradiční havajské jídlo 
poke bowl čili miska s rýží a spoustou zeleniny, syrovou 
nebo marinovanou rybou, mořskou řasou nebo ovocem. 
Dochucení různými zálivkami, … (viz tajenku švédské 
křížovky na straně 11) a sezamem je ovlivněno japon-
skou kuchyní. Recept na tuňákové poke z Černé Madony: 
na dno misky dejte uvařenou sushi rýži, na kterou podle 
chuti přidáte nakrájenou či nastrouhanou mrkev, bílou 
ředkev, řasu wakame, ředkvičky, ananas, okurku a syrové 
nebo marinované kousky tuňáka obalené v sezamu. Do-
chutíte japonskou sójovou omáčkou Kikkoman a japon-
skou majonézou.

Podívejte se na jejich další speciality: cernamadona.com.

Postavy a postavičky

Mamert deyl
Narodil se v květ-
nu 1849 do dobře 
situované rodiny 
ředitele velkostat-
ku. Rodiče mu dali 
zvláštní jméno Ma-
mert. Vystudoval 
pražskou techniku. 
S manželkou ved-
li Národní kavárnu 
na rohu Vodičko-
vy a Školské ulice  
(č. p. 695). Na pod-
zim roku 1881 si 
otevřeli na Ferdi-
nandově, dnes Ná-
rodní třídě elegant-

ně zařízenou kavárnu Slavia (na místě tehdejšího domu 
dnes stojí budova Akademie věd). Jenže neuplynul ani rok, 
když si v přízemí sousedního paláce Lažanských otevřel 
pražský restauratér Václav Zoufalý kavárnu Nová Slavia. 
Bohužel Deyl v konkurenci neobstál, a tak už v polovině 
osmdesátých let devatenáctého století vede další známý 
podnik U Tygra (dnes U Zlatého tygra), kde se mu neda-
ří, až si nakonec zařídí v Rybné ulici jeden z nejhorších 
lokálů staré Prahy, zvaný U Deylů. Jenže sestupná drá-
ha, na níž se jeho život ocitl, ani tím nekončí. V pondělí  
3. října 1892 obletí Prahu zpráva, že se Mamert Deyl poblíž 
sliveneckého kostelíka oběsil. Bylo mu pouhých třiačtyři- 
cet let.

Text: Dan Hrubý, autor knižního cyklu Pražské příběhy
Autor kresby: Jindřich ulrich
Podle knihy K. l. Kukly batalión (1929)

Workshopy a přednášky

 20. 4. od 14:00 hodin – Tréno-
vání paměti v DPS Týnská
 20. 4. od 15:00 hodin – To jsme 
se za nás neučili: Fyzika potápění
Na program se hlaste u Karolíny 
Schwarzové, tel. 725 397 934, a Te-
rezy Noskové, tel. 607 048 183, od 
11. 4. Podrobnosti o srazu získáte 
při registraci.
 27. 4. od 14:00 hodin – Trénová-
ní paměti BDPS Benediktská

Kultura

 27. 4. od 15:00 hodin – Recitač-
ní odpoledne ve Viole: Vzpomínka 
na školní léta
Vstupenky zdarma jsou k dispozici 
od 19. 4. v infocentru MČ Praha 1, 
Vodičkova 18
 1. 5. od 16:00 hodin – májový 
koncert v Paláci žofín
Vstupenky zdarma jsou k dis-
pozici od 14. 4. v infocentru  
MČ Praha 1.

Výlety

 26. 4. – Celodenní výlet: AmATi 
Kraslice (dechové hudební nástro-
je) a jezero medard
Přihlašování již probíhá v infocent-
ru MČ Praha 1, Vodičkova 18
  13.–15. 5. – Třídenní výlet  
Jesenicko
Přihlašování již probíhá v infocent-
ru MČ Praha 1.
 19. 5. – Celodenní výlet: Horní 
Police (poutní místo) a Nový bor 
(město)
Přihlašovat se můžete od 19. 4.  
v infocentru MČ Praha 1.
 24. 5. – Celodenní výlet: Slapy 
– plavba lodí a Vysoký Chlumec 
(skanzen)
Přihlašování od 26. 4. 2022.

Forejtovo autorské čtení
  Kavárna Dobrá trafika,  
Újezd 37 zve na autorské čtení 
cestovatele Luboše Forejta z knihy 
Humor pod okapem (soubor hu-
moristických povídek ryze českého 
charakteru), které se koná 14. dub- 
na 2022 od 19:00 hodin. Srdečně 
všechny zveme. Vstup volný.
 

Naši milí čtenáři,
místo, na které jsme se ptali v minulém 
čísle, se nachází v Rytířské ulici. Tento-
krát snad bude hádanka lehčí. Správnou 
odpověď zašlete do 15. května na e-mail: 
redakce@praha1.cz a můžete získat 
knihu od českého autora. Výhercem 
z minulého čísla je paní Karla Vladíková, 
na kterou čeká v redakci kniha Fenomén 
Angela Merkelová od Martina Jonáše.

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

Foto: Jaroslav Tatek

mailto:redakce@praha1.cz
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