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Noviny Prahy 1 pro seniory a jejich rodiny červen 2022

Cvičení pro seniory / 4140 let baráčníků / 3

Už je to dvanáct let,  
co David Hanzlík  
s Davidem Peškem  
Dvořákem provozují 
Malostranskou besedu 
a k tomu jim přibyl  
i Střelecký ostrov.  

Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

Foto: Jaroslav Tatek

david Hanzlík 
a david Pešek dvořák:
o lásce k Malostranské 
besedě a Malé Straně
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o
bec baráčníků Petr Guth 
Hradčany oslavuje již sto čty-
řicet let své existence, která 
odstartovala 8. června 1882 

v tehdejším hostinci U Zlaté koruny na 
Pohořelci, kde dnes sídlí pobočka Měst-

ské knihovny. Jméno tato baráčnická 
obec nese po svém zakladateli, prvním 
rychtáři a nestoru baráčnického dění 
Petru Vavřinci Guthovi. 

Ať se daří!!

P
rofesor Pavel Klener, jedna 
z největších osobností naší 
medicíny dvacátého a jedna-
dvacátého století, lékař, který 

zásadním způsobem přispěl k rozvo-
ji a úspěchům onkologie a hematolo-
gie, průkopník chemoterapie a už od 
roku 1939 věrný Malostraňák, převzal 
v obřadní síni Staroměstské radnice 
z rukou starosty Petra Hejmy čestné 
občanství Prahy 1!

Pane profesore, gratulujeme!

Vážení a milí sousedé!
Blíží se léto, a tak vám chci popřát, 
abyste si ho naplno užili. A nezále-
ží na tom, jestli se na chvíli vzdálíte 
z historického srdce Prahy někam 
do přírody a k vodě, nebo jestli bu-
dete tento čas trávit ve městě. Všu-
de jsou příležitosti pro to, abyste se 
cítili příjemně a spokojeně.

Hned po konci léta nás pak 
čeká důležitá událost, a tou jsou 
komunální volby. Je to příležitost 
ovlivnit to, jak se bude naše 
městská část a celá Praha další 
roky měnit a rozvíjet. Není na 
místě tu kohokoli přemlouvat, aby 
zvolil tu či onu stranu. Koneckon-
ců, občané Prahy 1 své město znají 
a umí se rozhodnout sami.

Můžu zde ale říct, co bych si 
pro nadcházející horké politické 
léto přál. Kéž by se debaty o tom, 
kdo povede Prahu 1 další roky, sou-
středily na ty podstatné věci: na 
vize, plány, představy. Aby zazní-
valy konkrétní a reálné návrhy, ne 
dutá hesla a prázdné sliby. A ještě 
víc bych si přál, aby se všechny dis-
kuse naživo i na internetu obešly 
bez osobních útoků a vzájemného 
napadání.

Možná jsem trochu idealista, 
ale věřím, že každý, kdo chce usi-
lovat o podíl na vedení radnice, by 
měl být patriot a mělo by mu na 
Praze 1 záležet. Proto by měl hle-
dat řešení problémů společně. Spo-
lečně s ostatními politiky a přede-
vším společně s občany. Jedině tak 
se bude v Praze 1 žít lépe.

Milí sousedé, přeji vám krásné 
léto, mnoho zdraví a radosti.

Váš Richard Bureš

P
rogram na podporu lokál-
ní ekonomiky iniciovaný 
Prahou 1 a společností Co-
rrency se úspěšně zasazu-

je o oživení podnikatelské činnosti 
a o zvýšení koupěschopnosti obča-
nů naší městské části. Pilotní fáze 
tohoto projektu spěje ke svému 
konci a již teď se potvrzuje, že zá-
kladní cíle se daří naplňovat. 

Registrací do programu Corrency zís- 
kali občané možnost využít v obcho- 

dech a službách, kterých se v Praze 1 do 
projektu zapojilo více než 150, příspěvek 
1 000 korun, a to ve formě tzv. correntů.

„Podnikání zažívalo těžké chví-
le v dobách covidu a nyní jsou tu pro-
blémy s drahými energiemi, surovina-
mi a dalšími vstupy. Jsem rád, že jsme 
tímto pilotním projektem ukázali ces-
tu, jak nejen pomoci podnikatelům, ale 
také zvýšit koupěschopnost našich ob-
čanů,“ uvedl k projektu Petr Hejma.

Už teď Praha 1 promýšlí se spo-
lečností Corrency další etapu. „Začá-

tek nového školního roku bude jako 
vždy spojený s vysokými náklady na ná-
kup školních potřeb a úhradu krouž-
ků a dalších mimoškolních aktivit. Rádi 
bychom proto naši podporu zacílili na-
příklad právě na volnočasové aktivity 
našich dětí a provozovny se školním 
sortimentem,“ vysvětlil radní pro pod-
poru podnikání Karel Grabein Pro-
cházka.

Další informace: 
https://praha1.corrency.cz/

Baráčníci slaví 
140. narozeniny!

Pilotní projekt Corrency míří do finále

Nový čestný 
občan!

N
emocnice Na Františku 
se nadále rozvíjí a moder-
nizuje. V letošním roce se 
jí například podařilo roz-

šířit poskytované zdravotní služby 
o zcela novou odbornost, kterou je 
gynekologie. Pacientky zde mohou 
nově využít služeb gynekologické 
ambulance, která zároveň zajišťuje 
nepřetržitou pohotovostní službu. 
V plánu je i zřízení lůžkové části pro 
pacientky vyžadující hospitalizaci. 

Oddělení rehabilitační a fyzi-
kální medicíny má nový moderní 

vysokovýkonový laser. Přístroj se 
využívá k ošetření tkání v povr-
chových i hlubších oblastech lid-
ského těla, kde ulevuje od bolesti, 
mírní zánět či otok. Oproti star-
ším laserům snižuje počet apli-
kací až na polovinu, vyniká krat-
ší dobou aplikace a jeho účinek je 
dlouhodobý. 

V nemocnici byla také prove-
dena výměna jednoho z výtahů, 
o kterou se kompletně postarala 
Městská část Praha 1. Výtah slouží 
nejen k přepravě osob, ale i lůžek.

Dobré zprávy z Františku!

Pan profesor s manželkou, 
paní Marcelou.

N
a letní tábor můžeme jezdit 
v každém věku – dokazuje 
to oblíbený tábor pro senio-
ry, pořádaný Střediskem so-

ciálních služeb a Prahou 1 v Dobroni-
cích u krásné řeky Lužnice.Termín další plavby bude včas zveřejněn na www.socialnisluzby-praha1.cz.

Naši seniorští táborníci

Táborníci i letos hned na úvod 
prošli bránou do dětství a na celý tý-
den se tentokrát proměnili v námořní-
ky. Rádi vyřizujeme poděkování všem 
organizátorům za prima pobyt a zá- 
žitky.

Plavba po Vltavě
Také v červnu byla součástí bohaté-
ho programu našich seniorů oblíbe-
ná plavba po Vltavě. Během dvouho-
dinového výletu nechyběla vynikající 
živá hudba, tentokrát v podání kapely  
J. J. Jazzmen, tanec, občerstvení ane-
bo třeba tombola. „A když k tomu 
přidáme ideální, tedy příjemné poča-
sí, nemělo to chybu. Těším se na další 
plavbu!“ prohlásil tradiční průvodce 
plavbou a místostarosta Petr Burgr. 

Radnice chce 
zlepšit parkování!

„P
raha 1 požaduje změ-
ny provozu zón place-
ného stání (ZPS) a chce 
jim vrátit jejich původ-

ní ochrannou funkci pro území a oby-
vatele naší městské části. S tímto po-
žadavkem jsme se proto obrátili na 
hlavní město, které je zřizovatelem 
ZPS,“ uvedl radní pro dopravu Prahy 1  
Richard Bureš. Dále Praha 1 mj. po-
žaduje omezení maximálního počtu 
parkovacích oprávnění (POP), včetně 
přenosných, pro oprávněné komerční 
subjekty, nemožnost získání POP pro 
vozy carsharingu bez sídla v Praze 1, 
umožnění provádění kontrol opráv-
něnosti parkování pracovníky radni-
ce a zapojení zjištěných výsledků do 
systému postihů podle příslušných zá-
konů. Chce také znemožnit komerční 
zneužívání přenosných POP pro pro-
dej parkovacího času.

https://praha1.corrency.cz/
http://www.socialnisluzby-praha1.cz
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Stejně jako na celém našem území se i na Petříně vyskytu-
jí dva druhy rehků – známější a na lidské stavby vázaný re-
hek domácí a v zahradách, parcích a lesích hnízdící rehek 
zahradní. Oba druhy se liší nejen zbarvením, ale i migrací. 
Zatímco rehek domácí tráví zimu ve Středomoří a v posled-
ních teplých zimách čím dál častěji i u nás, jeho zahradní pří-
buzný je mnohem odvážnějším cestovatelem a v září mizí 
za teplem až do západní Afriky. 

Z afrických zimovišť se k nám pak vrací již v prvních 
dubnových dnech. Samec je opravdový fešák s namodrale 
břidlicovým hřbetem, rezavou spodinou těla a ocasem, čer-
nými tvářemi a bílým čelem. Samice je nenápadně hnědoše-
dá, vyvedená mláďata pak rezavohnědě kropenatá. Bílé čelo 
samce není jen ozdobou, ale hraje i důležitou roli při utvá-
ření páru a obsazování hnízda. 

Rehek zahradní totiž hnízdí v dutinách a právě bí-
lou barvou na čele samec láká samici do jím vybrané tma-
vé dutiny. Pokud se zvolená dutina samici zalíbí, posta-
ví v ní hnízdo z mechu a kořínků, do kterého snese pět 
až sedm modrozelených vajec. Na nich pak sedí zhruba 
dva týdny. Stejně dlouho pak oba rodiče krmí mláďata. 
Rehci zahradní hnízdí většinou dvakrát – ve druhé polo-
vině května a koncem června a v červenci. Kromě stromo-
vých dutin často obsazují i budky, případně i škvíry ve 
zdech. V potravě rehků dominuje hmyz chytaný za letu 
a sbíraný z listů či ze země. V pozdním létě před odletem 
ve zvýšené míře konzumují i bobule, jako jsou bezinky či  
rybíz. 

Velmi potěšující je, že rehek zahradní patří k pta-
čím druhům, které v posledních letech v Praze výraz-
ně přibývají. To je možné pozorovat i na Petříně, kde 
v osmdesátých letech minulého století hnízdily pou-
hé tři páry. Současný stav lze odhadnout minimálně na 
patnáct párů. Rehky je možné pozorovat či zaslechnout 
nejen v dalších parcích (Vojanovy sady, Kampa, Klárov), 
ale i ve dvorech s jedním či dvěma stromy ve vnitroblo-

Rehek zahradní 
– nejčasnější 
petřínský zpěvák

d
alším petřínským 
opeřencem je rehek 
zahradní. Jeho 
melancholický zpěv 
můžete slyšet už kolem 

třetí hodiny ranní. 

cích. Pozorování elegantního rehka zahradního v cen-
tru Prahy je opravdu nevšedním zážitkem a určitě mu 
odpustíme i brzké červnové probuzení jeho výrazným zpě- 
vem.

Text: Jaroslav Cepák 
(ornitolog, Národní muzeum)
Autorka kresby pro Petřínské pexeso: 
Lucie Crocro

Soutěžní otázka:

Jaký je lidový název 
rehka domácího? 

Odpověď zašlete na e-mail: 
petrinskainiciativa@gmail.com. 

První správná odpověď bude opět oceněna. 
Těšíme se.

d
ělat něco jenom pro radost, a tuto radost ještě úspěšně 
předávat dalším lidem, to už není zrovna běžné. A právě 
na tomto principu rozvíjí už šest let svou činnost bývalá 
zubní lékařka Alexandra Beníšková. Spolupracuje přitom 
se Střediskem sociálních služeb Praha 1 a každé pondělí 

organizuje dvě hodiny cvičení se seniory v Tělocvičně v Žitné ulici 13.  
První hodina je určena pro hůře pohyblivé, kdy cvičení probíhá na židlích.

Bývalá zubní 
lékařka rozdává 
už šest let radost seniorům

„Ten nápad se zrodil ve chvíli, kdy jsem 
musela zanechat práce, abych se moh-
la postarat o svoji nemocnou mamin-
ku. Velmi mi ale chyběl kontakt s lidmi 
a začít fungovat jako cvičitelka mi při-
šlo jako dobré řešení. Absolvovala jsem 
kurz, manžel mě podpořil, a tak jsem 
se do toho pustila,“ vzpomíná Alexan-
dra Beníšková na své začátky. V obou 
skupinách má kolem deseti lidí, a to 
ženy i muže. V případě té, která cvi-
čí na židlích, najdeme i třiadevadesá-
tiletou seniorku. A chodí pravidelně. 
„Všichni jsou vděční. Nejen že se pohy-
bují, ale je to pro ně i společenské setká-
ní,“ říká velmi temperamentní a hovor-
ná paní Beníšková, která i v Praze 1 žije.

To, že se rozhodla právě pro cviče-
ní, není náhoda. Sama aktivně sportu-
je od dětství. „Chodila jsem do Sokola 
a v něm jsem dělala sportovní gymnas-
tiku, hrála volejbal, stolní tenis a zku-
sila jsem i celou řadu dalších sportů,“ 
podotýká.

Jak moc je pro seniory důležitý po-
hyb a možnost se setkávat, si uvědomila 
nejen u své maminky, poznává to i sama 
na sobě. „Ti lidé celý život pracovali, sta-
rali se, a proto si zaslouží, aby se jim 
to nyní vracelo v patřičné péči a zájmu 
o ně,“ zdůrazňuje Alexandra Beníšková.

Jejího přístupu si velmi cení i ve 
Středisku sociálních služeb. Mimo jiné 
i proto, že jako jediná z externích cvi-

čitelek spolupracuje zcela nezištně. „Je 
to i pro mě prospěšné, a to po fyzické 
i psychické stránce,“ vysvětluje paní 
Alexandra. Podle Terezy Noskové ze 
Střediska sociálních služeb má Alexan-
dra Beníšková pro dvě cvičící skupiny 
seniorů zcela zásadní význam. „Předá-
vá jim velkou porci pozitivní energie, 
elánu a radosti ze života. Mají ji moc 
rádi a upřímně, kdyby s nimi přesta-
la cvičit, tak většina z nich by pravdě-
podobně přestala taky. Z naší strany jí 
patří velké uznání a poděkování,“ zdů-
razňuje Tereza Nosková.

Text: Milan Hulínský
Foto: Jaroslav Tatek

Děkujeme paní janě kestřánkové 
za zaslání správné oDpověDi ,,striX“ 
a gratulujeme, výherní cena byla předána. 
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Pánové, v Malostranské besedě jste 
udělali velký kus práce, jak byste 
těch dvanáct let shrnuli?
David Hanzlík (DH): Byla to jízda...
David Pešek Dvořák (DPD): A je to 
jízda.
DH: Naše první setkání s Davidem pro-
běhlo kdysi v Blues Sklepu, který pro-
vozoval. Já jsem tam chodil na drink. 
Když se pak naskytla příležitost s Be-
sedou, ptal jsem se ho, jestli by se 
mnou do projektu nešel.
DPD: Dal jsem si tři dny na rozmyšle-
nou, ale volal jsem mu hned ráno, že 
to beru. A od té doby je to nebe, peklo, 
ráj. Víte, pro mě je Beseda srdeční zá-
ležitostí, byl jsem tam poprvé, když mi 
byly čtyři roky, na maškarním plese za 
Červenou Karkulku.
DH: Když se Beseda rekonstruovala, 
dohlíželi jsme, aby vše bylo funkční. 
A v roce 2010 jsme Besedu otevřeli. 

david Hanzlík 
a david 
Pešek dvořák: 
dvojrozhovor o lásce 
k Malostranské besedě 
a Malé Straně

u
ž je to neuvěřitelných dvanáct let,  
co spolu David Hanzlík (52) 
s Davidem Peškem Dvořákem (47) 
provozují Malostranskou besedu 
a k tomu jim přibyl i Střelecký 

ostrov. Oba mají rádi starou Prahu. Oba se 
narodili ve stejné porodnici v Rooseveltově ulici 
v Bubenči, která už neexistuje, a oba mají rádi 
černý humor, pěkné písničky a mír. 

říkal, že bych nechtěl dělat práci, při 
které bych se trápil. Navíc jsem hroz-
ný trémista. Když mi někdo v období 
dospívání řekl, že se mám, když mám 
tátu Hanzlíka, odpovídal jsem, že bych 
byl radši, kdyby byl neznámý a měl víc 
času. Ale ještě k Besedě. Tam jsem za-
žil první koncert, první pivo, prvního 
panáka, první zvracení.
DPD: Můj život je taky prudce propo-
jený s Prahou 1. Chodil jsem na taneční 
konzervatoř na Rejdiště…

Chudáčku, ty jsi chodil na konzer-
vatoř!
DPD: Jakej chudáčku, vždyť to bylo su-
per. V ročníku jsem měl pětadvacet spo-
lužaček, to byl ráj na zemi. A hrál jsem 
v divadlech na Praze 1: Národní, Later-
na magika, Státní opera, Ta Fantasti-
ka… Víte, je ale velký rozdíl mezi pra-
vým a levým břehem Vltavy. Bydlel jsem 
ve Valentinské, na té straně to v dnešní 
době není tak osobní. Když jsem byl ma-
lej kluk, setkávali jsme se na Silvestra 
s kamarády na Staroměstském náměs-
tí. Bylo nás tam asi dvě stě, teď už by to 
možné nebylo, jsou tam davy. Tady na 
Malé Straně je hlavním seřadištěm park 
Kampa, tam se všichni setkávají. Teda 
hlavně ti, kteří mají děti a psy…

Na co se těšíte?
DH: Na léto na Střeláku…
DPD: A na prázdniny. Tak v létě přijď-
te na nějakou pěknou kulturní akci na 
Střelák.
DH: A po létě zas do Besedy! U nás je 
dobře.

Text: Monika Höppner
Foto: Archiv DH a DPD 
a Moniky Höppner

DPD: Na začátku to bylo těžké, museli 
jsme se sehrát, sžít se s prostorem. Šlo 
nám hlavně o kulturu.
DH: Ale museli jsme řešit i restauraci 
a kavárnu, taky najít prostor pro firemní 
akce, ale zároveň dbát na to, aby kulturu 
nevytlačily. Hledali jsme rovnováhu.

A to se vám podařilo. U vás v Besedě 
hrála neuvěřitelná řada kapel a di-
váci mohli vidět rozličná divadelní 
představení, talkshow, improviza-
ce, muzikál, dokonce pořádáte akce 
pro seniory i děti…
DH: Začal bych vzpomínkou, že po Ci-
mrmanech byl jeden z prvních, kdo 
v Besedě po rekonstrukci hrál divadlo, 
Karel Dobrý, bylo to představení o Blat-
ném. 
DPD: A já ve vzpomínkách pokračuju. 
Léta tu s námi jako dramaturg působil 
Martin Královský. Naším dalším dra-
maturgem je Martin Vodehnal, který 
má možnost kapely omlazovat.

Tak koho z účinkujících byste chtěli 
pozdravit?
DH: Nejradši všechny, ale na to nemá-
me prostor. Tak třeba Bluesberry, Ori-
ginální Pražský Synkopický Orchestr, 
Ondru Havelku s Melody Makers, Ra-
důzu, Kateřinu Marii Tichou, Prece-
dens a Lili Marlene, Suzanne Vega a Če-
chomor, do nebe Davida Stypku s Wabi 
Daňkem.
DPD: Střídmé klusáky zdravíme a Ja-
nanas, Petra Jandu, Vladimíra Mi-
šíka, Xaviera Baumaxu, Romana 
Dragouna, Ivana Hlase, Honzu Děd-
ka, Krausberry, Laca Décziho, Pete-

ra Lipu… Prostě všechny, co u nás  
hráli.

Vy jste na Malé Straně nejen díky 
Besedě jako ryby ve vodě, jste s ní 
celoživotně spjatí, že? 
DH: Kus dětství jsem bydlel na Tržiš-
ti přímo pod Baráčnickou rychtou. Do 
školy jsem chodil přes dvůr Besedy do 
Josefské. Z okna našeho domu jsem vi-
děl, kdy je v Besedě přestávka. Malá 
Strana byla tenkrát bez turistů, tram-
vaje jezdily občas. Ve dvanácti jsem se 
s maminkou přestěhoval na Vinohrady.

V době, kdy se tvůj táta, herec Jaro-
mír Hanzlík, s tvou maminkou roz-
vedl...
DH: Ano, ale na Malé Straně jsem bý-
val často...

Nechtěl jsi být po vzoru táty her-
cem?
DH: Ne. Viděl jsem, co to povolání ob-
náší. táta přes den točil a po večerech 
hrál v divadle, když šel z domu do prá-
ce, byl nervózní. Už jako malý jsem si 

Davidové s autorkou rozhovoru Monikou

David Hanzlík při svatebním obřadu

David Dvořák s rodinouS tatínkem Jaromírem Hanzlíkem

David Dvořák s rodinou na Masopustu 
na Malé Straně
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Tip na kvalitní knihu na léto:

Poradna Nemocnice Na Františku

N
emusí být příliš velké hor-
ko, stačí teplý letní den  
– a nohy hned natékají. 
Tento problém trápí řadu 

lidí. Letní teploty totiž představu-
jí pro organismus zátěž, která vede 
k nejrůznějším zdravotním obtí-
žím. Otoky končetin (zvláště dol-
ních) patří k těm nejčastějším. 

Pokud je příčinou natékání nohou 
„pouze“ teplé počasí, nejedná se o nic 
vážného, avšak existence otoků může 
signalizovat i závažnější postižení žil. 
Nejčastěji se jedná o chronickou žilní 
nedostatečnost, při které žilní stěny 
ztrácejí svou pevnost a pružnost a ne-
jsou schopny krev tlačit dostatečně sil-
ně zpět k srdci. 

„V první fázi onemocnění se zpra-
vidla objevuje pocit těžkých nohou, 
pnutí a otoky po celodenní zátěži nebo 
v horku. Otok se během dne zvětšuje, 
večer je pak nejpatrnější. Ráno je noha 

opět normální,“ vysvětluje MUDr. Ja-
kub Samek, interní lékař Nemocnice 
Na Františku, a radí, co dělat v přípa-
dě, že nám nateklé nohy znepříjemňují 
(nejen) dobu léta:
  dbejte na dostatečný a vyvážený 

příjem vitaminů a minerálů,
  dodržujte pitný režim a zařaďte 

pravidelnou fyzickou aktivitu,
  při dlouhém sezení mějte nohy 

v mírně zvýšené poloze – využít 
můžete třeba nožní opěrku,

  podpořte cirkulaci krve tím, že 
nohy budete pravidelně protaho-

vat a dávat nahoru, kdykoli je to 
možné,

  noste kompresní podkolenky či 
návleky.

„Tím, že budete nosit pomůcky pro 
kompresi končetin, svým nohám výraz-
ně ulevíte a posílíte žilní systém. Pomo-
hou vám také během dlouhého sezení 
při cestování. Zároveň tím snížíte rizi-
ko vzniku hluboké žilní trombózy,“ do-
dává Samek.

Oteklé a těžké nohy není radno 
podceňovat. Tyto příznaky totiž nemu-
sejí být konečným projevem onemoc-
nění: později se mohou objevit křečové 
žíly a v posledním stadiu může dojít až 
ke vzniku žilních defektů. Pokud máte 
podezření, že by se onemocnění žil 
mohlo týkat i vás, neváhejte navštívit 
svého lékaře.

Lucie Krausová, 
tisková mluvčí 

Nemocnice Na Františku

S
eniorské desatero vám pra-
videlně přináší rady, jak se 
chovat takovým způsobem, 
abyste se vyhnuli ohrožují-

cím situacím a uměli je předvídat. 
Čeho si máte všímat při cestě mimo 
svůj domov, si ukážeme na reálných 
případech.

PODezřeLí PřeD VCHODeM
Pan Miloš se vracel domů z procház-
ky, když si před vchodem do domu po-
všiml dvou cizích mužů. Jejich chování 
a mluva v něm vzbudily pochyby a po-
dezření. Proto raději chvilku počkal, až 
bude chtít do domu vejít někdo další ze 
sousedů. Případně mohl počkat také na 
to, až se bude v okolí nacházet víc lidí. 

NáVRAT S VyBRANýMi PeNězi
Již minule jsme vás upozorňovali, že je 
lepší se domluvit s někým blízkým, aby 
vás doprovodil při výběru hotovosti. 
Paní Jitka se chtěla zachovat podle této 
rady, ale její dcera zrovna neměla čas 
s ní jít vyzvednout důchod na poštu. 

divadlo v dlouhé uvádí 
Kouzelnou flétnu

Č
tvrtou – a poslední velkou – premiérou letošní 
sezony v Divadle v Dlouhé je kouzelná flétna 
emanuela Schikanedera a Wolfganga Amadea 
Mozarta v úpravě a režii tandemu SkUTR. Je to 

zároveň poslední inscenace Martina kukučky a Lukáše 
Trpišovského ve funkcích členů uměleckého vedení Di-
vadla v Dlouhé.

Přístup k uvedení Mozartovy opery v činoherním divadle 
osvětluje Lukáš Trpišovský: „Kouzelná flétna je singspiel, čili 
hra se zpěvy, kdy jsou mluvené scény prokládány písněmi. 
Náš stálý tým, scénografa Jakuba Kopeckého a kostýmní vý-
tvarnici Simonu Rybákovou, jsme doplnili o nového spolu-
pracovníka, hudebníka Matěje Kroupu. Sázíme na to, že celá 
inscenace bude svým způsobem naivně kouzelná, a to včetně 
našeho zpívání. Máte se na co těšit!“

Více na www.divadlovdlouhe.cz

Cesta mimo byt a zpět

Obrana proti hrozbě přepadení 
před vstupem do domu je hlavně 
o pozornosti. základem je dodr-
žovat pravidla obezřetného seni-
ora, která vám pomohou se vy-
varovat následků loupežného 
přepadení. Tato pravidla jsou:

  Této trestné činnosti se lze brá-
nit předvídáním, obezřetností 
a pozorováním okolí.

  Při cestě na poštu, nákup či do 

banky můžete požádat o po-
moc příbuzné, známé nebo 
sousedy.

  Pohybujte se vždy v místech 
s větší koncentrací lidí.

  Pokud dojde k přepadení a je 
okolo vás více lidí, nebojte se 
volat o pomoc.

  Nebraňte se za každou cenu, ži-
vot je důležitější.

  Před vstupem do domu se vždy 
pořádně rozhlédněte.

otékají vám v létě nohy? 
Může jít o onemocnění žil

Příběh paní Hany 
v sobě zrcadlí úděl ži-
dovského obyvatelstva 
českých zemí dvacátého 
století. Větve její rodiny 
totálně urval holocaust. 
Hana, Hanička Stern-
licht, se narodila v Holi-
cích jako Hanička Neu-
mannová. S rodiči byla 

deportována jako dvanáctiletá. Oba rodiče ztratila po pří-
jezdu do Osvětimi a sama prošla lágry v Osvětimi, Freibergu 
a Mauthausenu. Ze široké rodiny Neumannovy a Kačerovy 
jí zůstalo jen pár příbuzných, ostatní zahynuli v nacistic-
kých lágrech. 

Hana, na rozdíl od své celé rozvětvené rodiny, měla to 
štěstí, že pekelnou cestu z východočeských Holic přežila… 
Po válce ráda přijala pomoc tatínkovy sestry Ilonky a přida-
la se ke skupině židovské mládeže, která se připravovala na 
vystěhování do Izraele. Na přání své rodiny se rozhodla svůj 
příběh vyprávět. Během cest do své rodné vlasti se seznámi-
la s historičkou Alžbětou Langovou, kterou zaujal její příběh 
a společně knihu v nakladatelství CPress ve společnosti Al-
batros Media vydaly. 

Zveme vás procházku 
do Celetné ulice
Patří k nejstarším ulicím v Praze. Původně se jmenovala Ca-
letná, pak Celetná. Caltnéři byli pekaři, pekli pletené housky, 
takzvané calty, a usazovali se zde už ve třináctém nebo čtr-
náctém století. Ulice však není charakteristická jen dvěma 
či třemi významnými domy, je ozdobena třiceti pěti archi-
tektonickými skvosty. Víc domů přitom ulice nemá. Zmínit 
můžeme například dům U Černé Matky Boží, známou kubi-
stickou stavbu Josefa Gočára z let 1911–1912. 

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

Foto: Jaroslav Tatek

HANA STeRNLiCHT, ALŽBěTA LANgOVá / 
HANČiNA CeSTA 
ANeB zLO NeMá VyMizeT z PAMěTi

„Měl jsem tu čest udělit záštitu křtu knihy Hany Sternlicht 
a Alžběty Langové Hančina cesta v Obecním domě,“ uvedl 
v průběhu slavnostního křtu starosta Petr Hejma a přidal 
i přání: „Přeji knize úspěch a pevné zdraví paní Haně, dou-
fám v to, že se tyto bezcitné činy nikdy nebudou opakovat.“

A tak se rozhodla jít pro peníze sama. 
Bohužel si ji po cestě vytipovala nezná-
má žena. Při vstupu do domu, kde paní 
Jitka bydlí, ji žena poprosila, zda může 
dovnitř s letáky. Uvnitř pak následova-
ly výhrůžky a napadení, když se paní Ji-
tka snažila oloupení bránit. Vše násled-
ně oznámila policii. 

Připravilo Oddělení prevence
Krajského ředitelství policie

hl. města Prahy ve spolupráci
s Městskou částí Praha 1.Foto: Jaroslav Tatek
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Historické srovnávací fotografie
Historická fotografie zachycuje průhled Rytířskou ulicí (archiv hl. m. Prahy, sbírka fotografií, sign. ii 548), a to  
během jednoho z největších trhů, které se v Praze konaly – s množstvím stánků jak na ulici, tak i v podloubí,  
s věčným hemžením a neutuchajícím hlukem. Aktuální fotografie pochází od Jaroslava Tatka.

Místa Prahy 1:

Soutěž 
o knihu
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Recepty z našich restaurací a hospod

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

Vážení a milí čtenáři,
správná odpověď z minulého čísla byla 
katedrála svatého Víta, ale z trochu jiné-
ho pohledu. Tentokrát je fotografická 
hádanka jednodušší. Kde se toto mís-
to nachází? Správnou odpověď zašlete 
do 29. července na e-mail: redakce@ 
praha1.cz a můžete získat knihu od 
českého autora. Výhercem z minulého 
čísla je paní eva kučerová.

V minulém čísle jsme se podívali na historii Starých zámec-
kých schodů a u schodů ještě zůstaneme, tentokrát u těch 
Radnických. Vybudovány byly v roce 1663 a název získa-
ly podle bývalé hradčanské radnice v domě čp. 173/9. Ta 
byla vystavěna v roce 1598, když byly Hradčany povýšeny 
na město. Sto dvacet sedm schodů překonává výškový roz-
díl třiceti metrů z Nerudovy do Loretánské ulice a k Hrad-
čanskému náměstí. Jinak se zde říkalo také Vršek masných 
krámů nebo Masokrámský či Řeznický vršek. Na plácku nad 
cestou a později i kolem schodů se totiž soustřeďovaly řez-
nické krámy, do nichž chodili lidé nakupovat zdola i shora. 
Od roku 1870 platí oficiální název Radnické schody. Spodní 
část schodiště je zdobena sochami svatého Jana Nepomuc-
kého a svatého Josefa s Ježíškem. Josef je ale v současné 
době v péči restaurátorů.

Text: red Foto: Jaroslav Tatek

Původ názvů ulic

DVOJCTiHODNé kOLáČe (26 kUSů)
Recept na úžasné dvojctihodné koláčky jsme získali v Pau-
seterii, kterou najdete v podloubí nedaleko Staroměstské-
ho náměstí.

Na kynuté těsto budete potřebovat 0,65 kg mouky, 0,3 l mlé-
ka, 0,03 kg droždí, 1 žloutek, 1 vejce, 0,1 kg cukru krupice 
a špetku soli. Z droždí, poloviny cukru a ohřátého mléka při-
pravte kvásek, … (viz tajenku švédské křížovky na straně 
11) a nechte kynout cca 10 minut. Smíchejte mouku, cukr, 
máslo a zbytek mléka. Začněte hníst a postupně přidávejte 
vejce, žloutek a kvásek. Zpracovávejte 10 minut a pak nech-
te kynout 30 minut. Mezitím si připravte tvarohovou náplň 
(0,5 kg tvarohu, 0,1 kg moučkového cukru, 2 žloutky a ci-
trónová kůra) a povidlovou náplň (0,4 povidel, rum a skořice 
dle chuti). Těsto rozdělte na kuličky (50 g) a nechte 10 mi- 
nut nakynout. Pak naplňte tvarohovou náplní, nechte odpo-
činout. Kuličky zploštěte, naplňte povidly, okraje potřete va-
jíčkem a posypte drobenkou. Nechte ještě 30 minut kynout. 
Pečte při 175 °C asi 25–30 minut dozlatova. Nakonec potře-
te rumem s rozpuštěným máslem.

Výlety

 4. 7. od 8:00 hodin – Celodenní 
výlet: Vranov u Brna a Křtiny – pout-
ní místa 
Na tento výlet se přihlašuje od 7. čer- 
vna 2022.

 19. 7. od 8:00 hodin – Celoden-
ní výlet: Strážnice (skanzen) a Velké 
Pavlovice (vinice) 
Na tento výlet se přihlašuje od 21. čer- 
vna 2022. 

 8. 8. od 8:00 hodin – Dalešická 
přehrada, Mohelenská step, Kozí 
farma Ratibořice 
Na tento výlet se přihlašuje od 1. čer-
vence 2022.

 13. 8. od 8:00 hodin – Chodské 
slavnosti Domažlice a Klenčí pod 
Čerchovem 
Na tento výlet se přihlašuje od 19. čer- 
vence 2022.

Způsob přihlašování: pouze osob-
ně přes podatelnu ÚMČ Praha 1, 
Vodičkova 18. Odhlašování stej-
ným způsobem, popř. telefonicky: 
221 097 280, 221 097 300.

Plavby pro seniory

 7. 7. od 10:00 do 12:00 hodin – 
přístaviště č. 2

 11. 8. od 10:00 do 12:00 hodin – 
přístaviště č. 2

 5. 9. od 18:00 do 21:00 hodin –
přístaviště č. 1

Vstupenky na plavbu budou k dispo-
zici v infocentru Prahy 1, Vodičkova 
18. Bližší informace u Markéty Háj-
kové na tel.: 773 971 773.

Recepty z naší historie (viz str. 10)

z droždí, poloviny cukru a ohřátého mléka připravte kvásek, … (viz tajenku švédské křížovky na straně 11) a nechte kynout 
cca 10 minut. Vyluštěnou tajenku posílejte na redakce@praha1.cz, a to do 29. července 2022. Správná odpověď z minulého 
čísla: nechte vychladnout. Výhercem se stala paní Marie kováříková, která vyhrála knihu od Miloše Urbana Továrna na maso.
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SVĚT, VE KTERÉM ŽIJEME… 

výstava obrazů J.S. 

 

7. - 30. července 2022 

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.  
 

Na setkání s malířem ve čtvrtek 7. července 16 - 19 hod. 

si Vás dovolují pozvat: MČ PRAHA 1, rádio CLASSIC PRAHA a autor. 

 
 

Praha 1 Malá Strana
& Kampa

21\9\2022 

16. ročník

Pořádají Česká centra ve spolupráci s EUNIC.  
Akce se koná pod záštitou Zdeňka Hřiba, primátora hl. m. Prahy,  
a Petra Hejmy, starosty Městské části Praha 1.

18—23 hodin

www.nocliteratury.cz
fb: Noci.Literatury

Vybraná čtení budou  
tlumočena do českého  
znakového jazyka.

Organizují: Záštita: Ve spolupráci:

Hlavní mediální partner: Partneři:

Noc literatury 

Start 16:30

PŘIDEJTE SE
K NÁM!
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