
SouSed
Noviny Prahy 1 pro seniory a jejich rodiny září 2022

Laser pomůže při regeneraci / 8Klid a pohodlí U Zlaté studně / 4

„Když jdu večer pěšky domů 
po nábřeží, koukám
na osvětlený Hrad. To je fakt 
něco, co se vám neomrzí. 
Vždycky nad tím znovu 
žasnu, jaká je to krása,“ 
říká Marek Eben.

Čtěte rozhovor na stranách / 6–7

Foto: Yan Renelt, © Česká televize

Marek eben:

Praha 1
je opravdu 
mimořádná



2 3

Praha 1 / září 2022Praha 1 / září 2022

Z
p

rá
vy

 z
 r

ad
n

ic
e

A
kt

u
ál

n
ě

S
peciálně upravený automobil, 
který v nejbližších měsících 
získá Středisko sociálních slu-
žeb, bude určen především na-

šim sousedům z řad imobilních osob 
a seniorům s pohybovými problémy. 
Bude sloužit k dopravě z domova do 
denního stacionáře, na návštěvy léka-

Tento svátek letos připadá na 3. října, 
jeho mottem je „Nebourej, transfor-
muj!“ a z velké části se zaměří na pří-
kladná řešení rekonstrukcí a revitaliza-
cí. V Praze 1 nabídne festival mimo jiné 
mimořádnou příležitost navštívit právě 
probíhající rekonstrukci bývalého hote-
lu InterContinental, který bude pro ve-
řejnost otevřen v neděli 2. října. Speciál-
ně připravená prohlídková trasa přiblíží 
různé vrstvy brutalistní architektury 
i již restaurované prvky interiéru. Na-
hlédnout bude též možné spolu s ar-
chitektem Karáskem do rekonstruova-
ného domu v Truhlářské 8 a to již  30. 9. 
od 15 do 17 hodin, který byl transfor-
mován na Středisko volného času.

Více informací: 
www.denarchitektury.cz.

Oslavte
Mezinárodní den 
architektury 

Auta nerespektující dočasný zákaz zastavení budou Správou služeb hlavního města na náklady vlastníka vozidla 
odtažena. Mimo termíny přistavení VOK mohou občané Prahy využít síť sběrných dvorů.

Organizace svozu objemného odpadu 
od obyvatel na území MČ Praha 1
VOK budou přistaveny ve stanovený den po dobu čtyř hodin: 14:00–18:00 hodin.

StAnOViště KOntejnerů září říjen listopad prosinec

Besední ul. (č. 1) – roh parčíku 27. 9. – úterý 4.11. – pátek

Hellichova ul. 11. 10. – úterý  9. 12. – pátek

Cihelná 25. 11. – pátek

Horní Malostranské náměstí 25. 10. – úterý 16. 12. – pátek

Pohořelec horní parkoviště 7. 10. – pátek  6. 12. – úterý

Ostrovní ulice u ZŠ naproti č.12 27. 9. – úterý 25. 11. – pátek

Jeruzalémská za kostelem sv. Jindřicha 25. 10. – úterý  2. 12. – pátek

Štěpánská x Řeznická 21. 10. – pátek 13. 12. – úterý

U Dobřenských před křiž. s Betlémskou 4. 10. – úterý  9. 12. – pátek

Široká naproti FF UK 11. 11. – pátek

Haštalská u č.2 30. 9. – pátek 22.11. – úterý

Masná x Malá Štupartská 4. 10. – úterý  2. 12. – pátek

Dlouhá u č. 46 30. 9. – pátek 29. 11. – úterý

Barvířská (křižovatka Petrské nám. X Lodecká) 7. 10. – pátek  6. 12. – úterý

K
aždoročně vyhlašovaný projekt prestižní neziskové organi-
zace Hlídač státu s názvem K-Index, který vyhodnocuje rizi-
kovost v oblasti korupce a nehospodárnosti, stanovil po peč-
livém prozkoumání potřebných dat a rizikových faktorů, že 

Praha 1 si v roce 2021 vedla z celého hlavního města nejlépe.
„Z tohoto ocenění naší práce mám samozřejmě velkou radost 

a děkuji všem kolegyním a kolegům z radnice za skvělou práci. Vý-
sledek je o to hodnotnější, že už loni jsme se umístili na druhém mís-
tě, což dokazuje, že letošní první místo rozhodně není náhodné,“ 
vyzdvihl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Jsme nejlépe hospodařící 
městskou částí s nejnižším 
rizikem korupce!

Speciální automobil tady bude pro vás!

V krásné Brožíkově síni Staroměst-
ské radnice převzal Čestné občanství 
Prahy 1 prof. MUDr. Luboš Petruželka, 
CSc., přednosta Onkologické kliniky 
Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lé-
kařské fakulty Univerzity Karlovy. Cena 
Prahy 1 pak byla udělena písničkáři 

a spisovateli Jiřímu Dědečkovi, světově 
uznávanému výtvarníkovi Petru Síso-
vi a fotografovi a držiteli World Press 
Photo Janu Šibíkovi. Ocenění jim jmé-
nem naší městské části předali starosta 
Petr Hejma, 1. místostarosta Petr Burgr 
a místostarostka Eva Špačková.

Máme nového čestného 
občana i držitele Ceny Prahy 1 

Z
cela mimořádná osobnost 
české otorinolaryngolo-
gie prof. MUDr. jan Betka, 
DrSc., bude od začátku říj-

na provozovat novou OrL ambulanci 
v nemocnici na Františku.

Po novém gynekologickém od-
dělení, vysokovýkonovém robotic-
kém laseru, ultrazvucích a výtahu 
pro přepravu osob i lůžek tak přichá-
zí další letošní rozšíření a zkvalitnění 
péče o pacienty nemocnice zřizované 
Prahou 1.

„Z příchodu pana profesora Betky 
máme velkou radost. Jedná se o sku-
tečnou osobnost, vysoce hodnocenou 
pro své odborné i lidské kvality a skvě-
lý přístup k pacientům,“ vyzdvihl sta-
rosta Prahy 1 Petr Hejma, do jehož 

gesce mj. spadá Nemocnice Na Fran- 
tišku.

Profesor Jan Betka obdržel mno-
há ocenění, kromě jiných například pa-
mětní list 1. lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy, zlatou medaili Univerzity 
Karlovy a Cenu za přínos světové otori-
nolaryngologii a chirurgii hlavy a krku 
Trilogical Society.

Další změny se na Františku při-
pravují. Podle schválené koncepce 
má v nemocnici v blízké budoucnosti 
vzniknout mj. velmi důležité výjezdové 
stanoviště Zdravotnické záchranné 
služby hl. m. Prahy anebo třeba 
onkologická ambulance. Otázkou 
vzdálenější budoucnosti je pak výstav-
ba nového objektu na pozemku sou-
časného parkoviště, jenž nemocnici 
umožní rozšířit její kapacity.

František opět rozšíří 
poskytovanou péči

Pořadí Známka Městská část Body

1. Městská část Praha 1 2,43

2. Městská část Praha 3 2,48

3. Městská část Praha 4 3,69

4. Městská část Praha 11 4,03

5. Městská část Praha 7 4,26

6. Městská část Praha 15 4,29

7. Městská část Praha 10 4,31

8. Městská část Praha 2 4,41

9. Městská část Praha 6 4,48

10. Městská část Praha 14 4,65

Pozn.: Organizace s K–Indexem  jsou nejlepší, nejtransparentnější a s nejniž-

šími riziky. (Zdroj: Hlídač státu)

řů i dalších institucí. O konkrétním 
vybavení automobilu jednali v minu-
lých dnech s výrobcem místostarosta 
Prahy 1 Petr Burgr a ředitelka Stře-
diska sociálních služeb Helena Čeli- 
šová.

Již brzy se tak můžete těšit na no-
vou službu!

Městské části Prahy podle K–Indexu pro rok 2021

Milí sousedé!
Zdravím vás prostřednictvím záři-
jového vydání našich společných no-
vin Soused. 

Praha 1 má od 5. září nové-
ho čestného občana a nové držite-
le Ceny Prahy 1 – prof. Luboše Pe-
truželku, Jiřího Dědečka, Petra Síse 
a Jana Šibíka. Podrobnosti se do-
čtete ve vedlejším článku, na našem 
webu a facebookových stránkách. 

Já chci v této souvislosti zmínit 
něco, co tam nenajdete. Dovolím si 
touto cestou všem laureátům jed-
nak pogratulovat a jednak poděko-
vat – za jejich nádhernou, skvělou 
a velmi přínosnou práci. Za jejich 
příznačnou skromnost a krásný 
vztah k Praze 1, který opakovaně 
zazněl v jejich slovech při předává-
ní ocenění v Brožíkově síni. 

Neubránil jsem se pohnutí při 
proslovu pana Petra Síse, který se 
sám sebe zeptal, zda se měl vůbec 
stěhovat do Ameriky, když je stá-
le tak silně spojen s naší městskou 
částí a se svojí milovanou Malou 
Stranou. Úžasně o Praze 1 ale ho-
vořili i ostatní pánové. Jak velký je 
to rozdíl oproti lidem, kteří jsou sot-
va v polovině své životní cesty, ale 
pesimismu a kritičnosti na všechny 
strany mají na rozdávání…

Dovolím si ještě krátce zmínit 
naši Nemocnici Na Františku, o kte-
rou chtěl můj předchůdce ve funk-
ci starosty Prahy 1 naši městskou 
část připravit a na kterou jsme po 
dvouapůlleté tvrdé práci oprávně-
ně hrdí. Příkladné nasazení zaměst-
nanců, jejich fantastické působení 
v době pandemie, rozšiřování péče 
a příchody nových vysoce odbor-
ných specialistů, od října například 
prof. Jana Betky – to je ta nejlepší 
odpověď každému, kdo by chtěl ne-
mocnici sebrat Praze 1 a jejím obča-
nům, a to je také důvod současného 
vynikajícího postavení „Františku“ 
v systému pražského zdravotnictví.

Váš Petr Hejma
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Současný název ulice se odvozuje od 
reliéfu nad vchodem do domu U Zla-
té studně, č. p. 166/4, který zobrazu-
je Krista u studny. Vytvořil ho sochař 
a řezbář Josef Malinský (1756–1827). 
Ulice pro svou polohu a malebnost pa-
tří k vyhledávaným pražským zákou-
tím. A právě zde se od roku 2002 na-
chází i další z domů s pečovatelskou 
službou (DPS), které provozuje naše 
Středisko sociálních služeb Praha 1.

„Dům s pečovatelskou službou 
U Zlaté studně se otevřel po rozsáhlé 

rekonstrukci původního domu a je sou-
částí čtvrtého okrsku pečovatelské služ-
by,“ uvedla Helena Čelišová, ředitelka 
Střediska sociálních služeb.

Jeho součástí je osm garsoniér, tři 
byty 1+1 a jeden bezbariérový byt 1+1. 
V domě je velký výtah, terasa, jídelna 
a také stupňovitá zahrada k odpočin-
ku s krásným výhledem na Prahu. Pří-
stup na ni je možný i pomocí schodo-
lezu. „K dispozici je i relaxační místnost 
s přímořským mikroklimatem,“ doplni-
la Helena Čelišová. 

dům s pečovatelskou službou

u Zlaté studně
nabízí klid a pohodlí

P
ři procházkách po Malé Straně můžete 
narazit i na nenápadnou uličku 
s názvem U Zlaté studně, navazující na 
ulici Sněmovní. Je slepá a měří zhruba 
sto šedesát metrů. Vzhledem k její 

poloze se místu v minulosti říkalo také Pod Valy 
hradu pražského, od poloviny osmnáctého století 
Pětikostelí a později také Sněmovní. 

Své zázemí tu mají samozřejmě 
i pečovatelé, a to včetně kanceláře ko-
ordinátorky pečovatelské služby. Je jí 
Jitka Peštová, která je k dispozici na 
mobilním telefonu 724 021 783 anebo 
na e-mailu:
pestova@socialnisluzbyp1.cz. 

„Naše DPS a pečovatelská služba 
jsou vedeny milými a zkušenými profe-
sionálkami, a tak je mohu našim senio-
rům jen doporučit,“ ocenil 1. místosta-
rosta Petr Burgr, který má tuto oblast 
ve své gesci. O umístění do domu s pe-
čovatelskou službou mohu žádat ti, 
kteří splňují stanovená pravidla pro 
přijímání a vyřizování žádostí o pro-
nájem malometrážních bytů a také na-
plňují podmínky pronájmu v DPS a by-
tovém DPS v Praze 1.

Žádost o umístění do DPS přijímá 
a vyřizuje Odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví, Oddělení sociální péče a slu-
žeb Úřadu MČ Praha 1. Více info: www.
praha1.cz/cps/psv-odbory-19477.
html.
Text: Milan Hulínský
Foto: Patrik Kuba

Dům U Zlaté studně nabízí nádherné výhledy a prostory pro odpočinek. P. Burgr při milém setkání s obyvateli domu 

Jaké poznatky vám doba pandemie 
covidu přinesla?
Že máme skvělé zaměstnance, kteří se 
i s omezenými možnostmi snažili se-
niorům v nelehké době vytvářet pro-
středí domova. A s prostředím domo-
va souvisí i to, že jsme začali klást velký 
důraz na systém tísňového volání. Se-
niorům je k dispozici nonstop dispe-
čink, který zajistí potřebnou pomoc 
a díky kterému mohou lidé zůstávat 
doma déle a nejsou tolik nuceni se pře-
souvat do speciálních zařízení pro se-
niory.

Patron senior klubu Haštalka Ma-
rek Eben vyzdvihl v rozhovoru pro 
naše noviny služby, které Praha 1 
seniorům nabízí. Zmiňoval ze-
jména volnočasové aktivity. Které 
z nich byste vyzdvihl vy?
Těch akcí je celá řada. Populární samo-
zřejmě jsou celodenní výlety po Čes-
ku i za hranice. Pravidelně naplňujeme 
Malostranskou besedu na našich kul-
turních setkáních. Letní sezonu zase 
oživují plavby po Vltavě. Určitým vy-
vrcholením je pak nepochybně ples na 
Žofíně, ale nelze opomenout ani vzdě-

Žádný senior
nemá mít pocit, že je sám

K
oronavirová pandemie i dopady ruské 
agrese vůči Ukrajině – to jsou výzvy, 
kterým musí čelit také zaměstnanci 
Střediska sociálních služeb a radnice 
v oblasti aktivit pro seniory. „Stále 

se snaží poskytovat našim sousedům služby, 
které díky své nadstandardnosti jen těžko hledají 
konkurenci v rámci Prahy i celé České republiky,“ 
říká místostarosta Petr Burgr, který má tuto 
oblast na starost.

Plavby seniorů jsou velice oblíbené. Nechybí na nich hudba, tanec, dobrá společnost a jedinečné pohledy na Prahu

lávací akce, například ty ve spolupráci 
se Smíchovskou střední průmyslovou 
školou.

Na jaké konkrétní akce byste senio-
ry pozval v nejbližší době?
V půlce září nás čeká oblíbený turnaj 
v pétanque O pohár MČ Praha 1, na 
který se těší desítky seniorů z Prahy 1 
i okolí. Naše celodenní výlety budou 
mít v září své cílové destinace až za 
hranicemi České republiky – jednou se 
podíváme do polské Vratislavi a o pár 
dní později zavítáme do Norimber-
ku. Podzim bude tedy opravdu nabitý 
a počet akcí bude nepochybně narůs-
tat s příchodem adventu a Vánoc.

Co byste vzkázal těm, kteří dosud 
služby a aktivity Prahy 1 nevyužili?
Rád bych všechny seniory určitě 
přizval mezi nás. Aktivity pro ně nedě-
láme, abychom je pouze zabavili, náš 
program je postaven hlavně na tom, 
že žádný senior nemá mít pocit, že je 
sám. To je také motto, kterým se sna-
žíme řídit.

Text: Jan Petříš
Foto: Jaroslav Tatek
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Jak si užíváte letošní léto? 
Půlku mi ukrojil Mezinárodní filmový 
festival v Karlových Varech a pak ješ-
tě natáčení desky s kapelou. Mezitím 
navíc pár koncertů, ale srpen už mám 
volnější a užívám si rodinného života 
ve Varech a golfu.

Jak jste prožíval léto v dětství? Jez-
dil jste na prázdniny mimo Prahu, 
nebo jste víc zůstával tady ve městě?
Moji rodiče měli nejdřív chatu v Dola-
nech u Prahy. Tam jsem trávil útlé dět-
ství, ale byla to taková romantická cha-
ta bez elektřiny a tekoucí vody, takže 

V dospívání se město poznává také 
prostřednictvím hospod a hospů-
dek. Jak to bylo s vámi?
To vás zklamu, protože já jsem nebyl 
žádným vymetačem hospod. Spousta 
spolužáků vzpomíná, jak prožili studia 
v té nebo oné hospodě, po této strán-
ce je ale můj příběh ukrutně nudný. Já 
jsem třeba až do padesáti skoro vůbec 
nepil víno ani pivo. Ale teď se to sna-
žím vylepšit a docela se mi daří… 

Vyrůstal jste v hudebním prostředí, 
takže bylo logické, že se z vás a va-
šich bratrů stanou muzikanti. Bylo 
to takto přímočaré? 
Možná to logické bylo, ale zkraje to tak 
vůbec nevypadalo. Kryštof šel na mati-
ku, já na herectví a vlastně jediný pro-
fesionální muzikant z nás tří je David. 
Ale šel si za tím sám, naši rodiče na-
štěstí nikdy nevyvinuli žádný tlak, aby 
z dětí byli koncertní umělci. Táta si ur-
čitě přál, abychom na něco hráli, ale 
nenutil nás, takže když jsme spolu za-
čali hrát jako kapela, velmi ho to těšilo 
a bylo mu úplně jedno, že je to poně-
kud jednodušší muzika, než psal on. 

Jak uzrávala myšlenka na společné 
hraní s bratry?
Postupně. První, kdo hrál s nějakou 
partičkou, jsem byl já. Hráli jsme mo-
derní country, ale šéfoval tomu Jirka 
Hošek, vynikající cellista s klasickým 
vzděláním, takže brilantně a neuvě-
řitelně rychle dokázal rozepsat třeba 
pěvecké hlasy. Hrál jsem u něj jako pi-
anista a jsem mu dodnes vděčný, že 
jsem se mohl trochu otrkat. A pak se 
mi začalo stýskat po něčem vlastním, 
tak jsem si založil první kapelu, s bicí-

mi a elektrickou kytarou, jenže jsme 
zkoušeli u nás na půdě, čtvrté patro 
bez výtahu, a když jsme tam vytaha-
li všechen ten aparát, byl jsem úpl-
ně vyřízený. Nedivím se, že polovina 
amerických kapel vznikla v garážích, 
ono to přízemí má něco do sebe. Tak-
že jsem si řekl, že by bylo lepší to tro-
chu zjednodušit, a když jsme začali 
hrát jen v triu, byla to pohoda, proto-
že jsme nemuseli nikam chodit a nic 
stěhovat: zůstali jsme doma. 

Jak se do toho připletla konzerva-
toř a herectví? Nechtěl jste dělat 
naplno jen muziku, nebo jste měl 
jiný důvod?
To bylo naopak, muzika se připletla 
do toho herectví. Studoval jsem regu-
lérně hudebně dramatickou větev na 
konzervatoři a i s Jirkou Hoškem jsme 
se potkali tam, jen jsme každý studo-
vali něco jiného. Hudba byla – aspoň 

v mém případě – vždycky pro radost, 
nikdy to nebyl hlavní zdroj obživy. 

Pojďme ještě zpátky k Praze 1. Už 
roky jste patronem klubu seniorů 
Haštalka v Haštalské ulici. Proč?
Protože je to fajn. Je moc dobře, že 
se městská část stará taky trochu 
o to, aby měli senioři nějakou zábavu 
a měli ji po ruce. Je to krásný prostor, 
sám bych tam rád chodil. 

Dokážeme se jako společnost – insti- 
tuce i rodiny – postarat o staré 
lidi?
Myslím, že to není tak špatné, jak se 
s oblibou říká. Viděl jsem celou řadu 
domů pro seniory a některé z nich, 
jako třeba ten v Týnské ulici, jsou ná-
ramně romantická místa, kde bych 
si klidně dovedl představit své pozd-
ní stáří, pokud mi osud dopřeje. Měli 
jsme tam babičku mé ženy, chodi-
li jsme ji navštěvovat a říkali jsme si 
s Markétou, že kdyby nám takový byte-
ček někdo nabídl, když jsme se pozna-
li, skákali bychom radostí do stropu. 

Ve společnosti rostou obavy z bu-
doucnosti: přes půl roku trvá krva- 
vá válka na Ukrajině, zvyšují se 
ceny energií, služeb i veškerého 
zboží. Co byste vzkázal lidem? Jak 
bychom se k tomu měli postavit?
Moje babička vždycky říkala: „Dětič-
ky, nebojte se. Já jsem se většinu své-
ho života bála zbytečně.“ Myslím, že 
je na tom moc pravdy.

Autor: Petr Bidlo
Foto: Yan Renelt, Jaroslav Tatek,
© Česká televize, archiv KVIFF

Marek eben:

Praha 1
je opravdu 
mimořádná

později naši postavili chatu na Lipnici 
a ta už měla všechny výdobytky civili-
zace. Můj bratr David tam jezdí dodnes. 
Ale měl jsem moc rád i tu prázdnino-
vou Prahu, jak tam nikdo nebyl, všichni 
vypadli někam ven a město bylo tak ně-
jak letně líné, to taky mělo svůj půvab.

Velká část vašeho života je spjata 
také s Prahou 1…
Vyrostl jsem na Praze 5 a jsem původem 
Smíchovák, z ulice Elišky Peškové 11. 
Teď tam stojí hotel Julián a je věru 
zvláštní přijít do pokoje, kde jsem to-
lik let žil, z nějž je dnes hotelový pokoj, 
všechno je jiné, jen ten pohled z okna 
se vůbec nezměnil. Byl jsem se tam po-
dívat, ještě zůstalo schodiště a zábra-
dlí, kterého se drželi už mí prarodiče. 
Byl jsem rád, že ho tam nechali. 

Na Prahu 1 jsem se přestěhoval, 
když už jsem byl ženatý. Měli jsme 
neuvěřitelnou kliku s výměnou bytu, 
protože v té době již byla Markéta na 
vozíku a najít byt, kam byste moh-
li dojet s vozíkem bez bariér a navíc 
byt, který by se dal na potřeby vozíku 
adaptovat, bylo skoro nemožné. A pa-
matuji si, jak jsem šel poprvé z toho 
nového bytu do Ypsilonky – cesta ved-
la Pařížskou přes Staroměstské ná-
městí a já pořád koukal vzhůru na ty 
fasády a přišlo mi to jako splněný sen. 
Však to taky splněný sen byl. Ona je 
ta Praha 1 opravdu mimořádná, teď 
občas hraju ve Viole, a když jdu pěš-
ky domů, v noci po nábřeží, a koukám 
na ten osvětlený Hrad, to je fakt něco, 
co se vám neomrzí. Vždycky nad tím 
znovu žasnu, jaká je to krása. A taky, 
jak je to monumentální, na tak malou 
zemi máme opravdu mimořádně re-
prezentativní sídlo. Teď ještě, aby tam 
někdo reprezentativní sídlil. 

Se slavnou kanadskou herečkou De-
borah Kara Unger 

Na červeném koberci s Livií Klausovou
Foto: archiv KVIFF

Pořad Na plovárně, který moderuje Marek Eben, vysílá Česká televize již od 
roku 1999  Foto: Yan Renelt, © Česká televize

Marek Eben během slavnostního předání ceny Jiřímu Menzelovi za mimořádný  
umělecký přínos světové kinematografii Foto: archiv KVIFF

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary: Marek Ebena 
prezident festivalu Jiří Bartoška Foto: archiv KVIFF

Marek Eben a Tereza Kostková společně moderovali Repre-
zentační ples Prahy 1 Foto: Jaroslav Tatek
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Poradna Nemocnice Na Františku

Ž
ivotopisná divadelní hra Marka St. Germaina 
Becoming Dr. ruth vesele vypráví o neveselých 
věcech, jež potkaly doktorku ruth Westheimer 
(roz. Siegel, průkopnici sexuální terapie), kte-

rá přežila holocaust a stala se nejslavnější americkou se-
xuální terapeutkou. Hra zobrazuje pozoruhodný osud 
a příběh vůle k životu a přežití. Hlavní a jedinou roli hra-
je Kateřina Macháčková pod režijním vedením radima 
špačka. 

„V židovské tradici nebyl sex nikdy žádná hanba, je to oslava 
lásky. V hebrejštině je taková fráze: Tikun olam. Znamená 
to „napravovat svět“… Nikdy jsem si nemyslela, že to bude 
skrze sexuální terapii, ale je to moje cesta. Je to můj závazek, 
protože jsem přežila a jeden milion pět set tisíc jiných dětí 
ne,“ přiznala Dr. Ruth.

Čeká nás opravdu velmi zajímavé představení!
Využití laserové terapie
při léčbě pohybového aparátu

Tip na kvalitní knihu:

S
oučasná rehabilitační a fyzi-
kální medicína disponuje ce-
lou řadou prostředků, které 
využívá k léčbě pohybového 

aparátu. jedním z nich je laser. Více 
v rozhovoru s MUDr. Martinem jind-
rou, primářem Oddělení rehabilitač-
ní a fyzikální medicíny nemocnice 
na Františku.

Proč se v medicíně využívá lasero-
vá terapie?
Laser se využívá pro své biostimulační 
a fotochemické účinky. Je schopen sti-
mulovat růst tkáně a opravovat ji na 
buněčné úrovni, čímž dochází k jejímu 
hojení a regeneraci.

Jaký typ laseru využíváte v nemoc-
nici?
Dříve používané nízkovýkonové (soft) 
lasery již začínají být minulostí a na-
hrazují se takzvanými vysokovýkono-
vými, které mají průnik do tkání až 
12 centimetrů. Tímto vysoce účinným 
laserem nyní disponuje i Nemocnice 
Na Františku.

V čem je lepší?
Díky svému výkonu vyniká hlubokým 
průnikem do tkáně, má výraznější pro-
tizánětlivý účinek a tlumí bolest. Opro-
ti starším přístrojům snižuje počet 
aplikací až na polovinu, má výrazněji 
kratší dobu aplikace a dlouhodobý úči-
nek. Terapie laserem představuje vel-
mi jednoduchou a efektivní léčbu bez 

vedlejších účinků, jež může být zacíle-
na na libovolné bolestivé místo na těle 
a již po první aplikaci přinést okam- 
žitou úlevu od bolesti. Umožňuje též 
léčbu širokého spektra onemocnění.

Pro jaká onemocnění je laserová
terapie vhodná?
Využívá se zejména při chronických 
úponových bolestech, zánětech a úra-
zech šlach, svalů a úponů, při ome-
zení hybnosti a onemocnění kloubů, 
u úrazů a poúrazových stavů, čers-
tvých i starších jizev, modřin, akutních 
i chronických bolestí zad a otoků nebo 
u patních ostruh. K terapii je nutná žá-
danka od praktického lékaře nebo spe-
cialisty.

Jsou nějaká omezení?
Laser by se neměl aplikovat na oblast 
očí, štítné žlázy, v těhotenství na ob-
last pohlavních orgánů a břicha, dále 
u zhoubných nádorů a při epilepsii. 
Opatrnost je třeba u některých kož-
ních onemocnění. 
Text: red
Foto: archiv NNF

OBLIČEJOVá JógA/
SVěTLANA MIHULOVá

Obličejová jóga představu-
je přirozenou a praktickou 
cestu, díky níž budete vypa-
dat a cítit se zdravě, šťastně, 
zářivě a mladistvě. Je posta-
vena na kombinaci obličejo-
vých cviků, masáží, akupre-
sury a relaxačních technik, 
jejichž cílem je omladit, 
zpevnit a vyhladit obličej 
a navodit vnitřní pocit po-
hody. Knížka vás naučí dané 
techniky využívat v běžném 
životě.

MEZI SVěTY/ 
LUCIE VýBORNá

Další skvost mezi cestopi-
sy. Kdo má rád skvělou žen-
skou, moderátorku a ces-
tovatelku Lucii Výbornou, 
neměl by si jí její knihu ne-
chat ujít. Její zážitky z cest 
jsou podány lidsky a máte 
pocit, jako byste byli spolu 
s ní na jejích cestách. Kniha 
je doplněna o nádherné fo-
tografie a také třeba o roz-
hovory se známými lidmi, 
které Lucie vedla v rá-
diu. 

NORMáLNí LIdI / 
SALLY ROONEYOVá

Světový bestseller, jehož 
se prodalo přes milion vý-
tisků. Román jednohlasně 
oceňovaný literárními kriti-
ky i zástupy čtenářů. Hlav-
ní hrdinové Marianne a Co-
nnell vyrůstají na malém 
městě, ale tím jejich podob-
nost končí: na střední ško-
le patří Connell ke hvězdám 
a Marianne je outsider. Když 
se spolu jednou dají do řeči, 
změní to jejich život. Jak to 
bude dál?

TAO ZELENINOVé 
ZAHRAdY/CAROL dEPPE

Kniha, která není typicky 
zahradnická, ale spíše per-
makulturní, o dobrém pří-
stupu k přírodě, zeměděl-
ství a přírodnímu prostředí. 
Autorka dokázala vyšlech-
tit vlastní odrůdu dýní a jde 
skutečně o jednu z nejchut-
nějších a nejtrvanlivějších 
odrůd. Kam se hrabe klasic-
ké hokkaido! Knížka je os-
lavou lásky k zeleninové za-
hradě, půdě a jejím darům. 
Prostě doporučujeme.

Zveme vás procházku 
do Břehové ulice

S
měřuje od Staronové synagogy k vltavskému břehu 
a její název se v průběhu let několikrát měnil. Jižní 
část ulice byla dříve nazývána Schielesova (asi podle 
majitele některého domu), severní byla pojmenová-

na podle břehu Vltavy Břehová nebo také Pobřežní. Malé 
náměstí, které zmizelo při asanaci pod domovním blokem 
mezi ulicemi Pařížskou, Břehovou a 17. listopadu, se od 
roku 1400 do devatenáctého století nazývalo V Hampejze, 
a to podle veřejných domů. Všechna pojmenování zanikla 
v roce 1870 a byla nahrazena názvem Břehová.

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

Foto: Jaroslav Tatek

divadlo 
v Řeznické 
– malé 
jeviště 
přináší 
velké věci
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P
rvní opravdová česká vizážist-
ka Olga Knoblochová, zejmé-
na v zahraničí známá také jako 
Lady Dermacol, oslaví příští 

rok neuvěřitelné 90. narozeniny, a jak 
nám a své přítelkyni, místostarostce 
Evě Špačkové, prozradila, začíná pře-
mýšlet o odpočinku. Dosud totiž úzce 
spolupracuje se značkou Dermacol, 
kterou spoluvytvořila, a radí ženám, jak 
si zvýšit sebevědomí a cítit se dobře do-
slova při každém pohledu do zrcadla.

Moc se nám tomu nechtělo věřit – 
stále z ní totiž vyzařuje neuvěřitelná vi-
talita, dobrá nálada a pozitivní přístup 
k životu. Kdo by si myslel, že léto strá-
vila lenošením, ten by se velmi mýlil. 
Tuto část roku pravidelně tráví v Kar-

dašově Řečici, což je rodiště jejího ta-
tínka, vynikajícího pilota Jaroslava 
Kamarýta, kterému chce toto jihočes-
kého městečko spolu s piloty vytvořit 
pamětní desku, a naše čestná občanka 
se do toho s plnou vervou zapojila.

Už se ale těší na podzim u nás 
v Praze 1, kde bydlí v DPS Pštrossova. 
A ani tady určitě nebude zahálet, a jak 
ji známe, vždy ráda každé ženě pora-
dí, jak nakládat s krásou. Koneckonců 
to, co nám a paní Evě při rozhovoru 
řekla, mluví za vše: „Važme si každého 
dne, kdy je nám fajn. Život totiž hroz-
ně utíká…“

Text: peb
Foto: Jaroslav Tatek

Lady dermacol:
Važme si každého dne
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Místa Prahy 1:

Soutěž 
o knihu

KALENdář AKCí

Křížovka

NÁPOVĚDA:
TABALIERA;

BEK;
MCL;
TAL.

PŮDA
(SLOV.)

ZNAČKA
SUŠENEK

NEDOVO-
LENÝ
TISK

KOŽNÍ
CHOROBA

INIC.
REŽISÉRA

ALOVA

KÓD
TUNISKA

STROUHA ÚZEMÍ ANGL.
BALÍK

KÓD
ALBÁNIE

SMIRKOVÝ
PAPÍR

MPZ
CARLOW

(VELKÁ
BRITÁNIE)

1. ČÁST
TAJENKY

JIZVA
HL.

MĚSTO
TUNISKA

VELKÁ
MYŠ

S DLOUHÝM
OCASEM

VYLÍČIT
(UDÁLOST)

PLÁNEK LADNÝ
STANICE

TECHNICKÉ
KONTROLY

OBYVATEL
SLEZSKÉHO

MĚSTA

EVROPSKÁ
ŘEKA

ZN.
POLONIA

ŘÍMSKY
1150

SPZ ČESKÉHO
KRUMLOVA

BÝK

BUŇKA

OHEŇ
NA

HORÁCH

MASO

DRUH
DŘEVINY

ŘÍMSKY
101

ANGL.
TRÁPENÍ

MĚSÍC
URANU

ŠPANĚL.
ŘEKA

BAJONET

NA ONO
MÍSTO

(BÁSNICKY)

KALIGRAFIE

RUBEM
NAVRCH

HLAVNÍ
MĚSTO

PORTUGALSKA

SARMAT

JUVIOVÉ
OŘECHY

ÚŠKLEB

ANGL.HRÁBĚ

RÝNSKÝ
ČLUN

UZLÍK
V TKANINĚ

TAJNOST

NĚM.
KOTLINA

ANGLICKY
ČESNEK

HALT

ČÍSLOVKA PŘEDLOŽKA
SPZ

OSTRAVY
ITAL.
MOJE

SPZ
KLATOV

100 M2

TABATĚRKA

KÓD
TONGA

HOSPODÁŘ

ISLAND.
HORA

DVOUPLO-
VÁKOVÁ
LODICE

KOLÉBÁNÍM
USPATI

2. ČÁST
TAJENKY

ČESKÝ
HEREC

DRŽADLA

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

Milí sousedé a čtenáři, 
dům na obrázku z minulého čísla se na-
chází na Hradčanském náměstí. Uhád-
nete, kam jsme vás prostřednictvím 
dnešní fotografie zavedli? Správná odpo-
věď, kterou zašlete do 30. září na e-mail: 
redakce@praha1.cz, bude oceněna kni-
hou od českého autora. Výhercem z mi-
nulého čísla je pan Miroslav Hofman.

Recepty z našich restaurací a hospod (viz str. 10)

Populární je bedla v ... (viz tajenku švédské křížovky na straně 11). Připravíme si hladkou mouku, rozšlehané vejce a strou-
hanku. V nich očištěné kloboučky bedel postupně obalujeme a nejlépe hned smažíme na sádle. Osolit můžeme až na talíři. 
Vyluštěnou tajenku posílejte na redakce@praha1.cz, a to do 30. září 2022. Správná odpověď z minulého čísla: posypte moukou. 
Knihu vyhrává paní Lýdie Stoupová.

Původ názvů ulic

Recepty z našich restaurací a hospod

Historické srovnávací fotografie
Prostřednictvím fotografie z roku 1939 se tentokrát podíváme do říční ulice s kostelem Jana Křtitele Na Prádle 
(archiv hl. m. Prahy, sbírka fotografií, sign. I 4652, autor Antonín Alexandr). V říční ulici dlouhá léta bydleli bratři 
Čapkové a ve zdejším kostele je pohřben český humanistický právník Viktorin Kornel ze Všehrd (1460–1520). Za 
kostelem je vidět dům č. p. 440 na Malé Straně a v popředí vpravo přízemní dům – „Mech. barvírna kožených před-
mětů“. Jak místo vypadá dnes, zachytil Jaroslav Tatek.

Boršov (odvozeno od Bořivoje) byl název dvorce, jenž se 
poprvé objevil v roce 1323. Název se užíval od čtrnáctého 
století do poloviny osmnáctého století. Poté do roku 1870 
se ujal název Poštovský plácek odvozený od sousední uli-
ce Karoliny Světlé, jejíž část se svého času nazývala Poštov-
ská. Po roce 1870 byl opět přejmenován na Boršov. Dvorec 
Boršov zanikl při asanaci, jeho pozůstatky jsou v č. p. 280 
a v č. p. 282. Vchod do Boršova vedl jen od Vltavy, proto se tu 
také říkalo „Za prkny“. V současné době je Boršov přístupný 
z ulice Karoliny Světlé, do ulice U Dobřenských je možné pro-
jít průchodem v domě č. p. 268. Je to jedna z nejkratších ulic 
v Praze, měří jen asi čtyřicet metrů.

Text: red Foto: Jaroslav Tatek

Procházky, 
přednášky a workshopy

 13. 9. od 14:00 – To jsme se za 
nás neučili: druhá procházka 
Prahou fyzikální
Přihlašování probíhá od 6. 9. na te-
lefonním čísle 725 397 934 nebo 
607 048 183
  15. 9. od 14:00 – Vycházka: 
Podbaba a Bubeneč
Přihlašování probíhá od 8. 9. na te-
lefonním čísle 725 397 934 nebo 
607 048 183
 14. 9. od 14:00 – Trénování pa-
měti v dPS U Zlaté studně
 21. 9. od 14:00 – Trénování pa-
měti v dPS Pštrossova

Kultura a sport

 14. 9. od 10:00 – Turnaj v pé-
tanque O pohár MČ Praha 1 v par-
ku Lannova
Registrace hráčů bude probíhat od 
9:30

 20. 9. od 15:00 – Písničky s hu-
morem v Malostranské besedě 
Vstupenky k vyzvednutí od 13. 9. 
v infocentru ÚMČ Praha 1, Vodičko-
va 18
 21. 9. od 15:00 – Recitační od-
poledne ve Viole: Okno do zahrady
Vstupenky k vyzvednutí od 13. 9. 
v infocentru ÚMČ Praha 1, Vodičko-
va 18
  22. 9. od 14:00 – Fórum mla-
dých hraje seniorům v klubu To-
máš
Přihlašování probíhá od 15. 9. na 
telefonním čísle 725 397 934 nebo 
607 048 183

Výlety

 20. 9. – Celodenní výlet do pol-
ské Vratislavi 
Přihlašování probíhá od 1. 9. v info-
centru ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18
22. 9. – Celodenní výlet: Norim-
berk
Přihlašování probíhá od 2. 9. v info-
centru ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18

BEdLA – KRáLOVNA HUB
Bedla vysoká dokazuje, že i v kuchyni platí motto v jednodu-
chosti je krása: vše, co z ní připravíte, nebude složité, zato 
to bude skvělé.

Bedla na kmíně se vám bude na jazyku rozpouštět. Sta-
čí si připravit pouze kloboučky bedel, sádlo, sůl a drcený 
kmín. V pánvi rozehřejeme sádlo a do něho vložíme očiš-
těné a na kousky nakrájené bedly. Osolíme, posypeme kmí-
nem a smažíme, dokud bedla nezhnědne a škvarky z bedel 
jsou na světě.

Populární je bedla v … (viz tajenku švédské křížovky 
na straně 11). Připravíme si hladkou mouku, rozšlehané vej-
ce a strouhanku. V nich očištěné kloboučky bedel postupně 
obalujeme a nejlépe hned smažíme na sádle. Osolit může-
me až na talíři.

K receptům nás inspirovala fotografie radního Karla 
Grabeina Procházky, kterému tímto děkujeme a jemu i vám 
přejeme dobrou chuť.

Text: redKarel Grabein Procházka, houbař a cyklista v jedné osobě
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Pro děti i paní učitelky občerstvení zdarma.

Hudební program na pódiu:
Masakrózní hustec - ZŠ Vodičkova  

Moderuje: Šárka Marková

Host: Ondřej Perušič

Pod záštitou místostarostky Mgr. Evy Špačkové 
Program připravila MČ P1 + Nadace Pražské děti 

@ G A L E R I E S T E P A N S K A

@ G A L E R I E J E D N A

O T E V Í R A C Í  D O B A :
Ú T - P Á :  1 0 - 1 2 : O O  I  1 3 - 1 8 : 0 0
S O :  1 0 - 1 4 : 0 0
V  P O ,  N E  A  S V Á T K Y  Z A VŘ E N O
Š T ĚP Á N S K Á  4 7 ,  P R A H A  1

LOKACE VÝSTAVY:

MŮŽETE JI  ZHLÉDNOUT OD 6.  9 .  DO 1 .  10 .  2022,  
A TO V GALERII  1  A VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH PRAHY 1 .

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ
SMETANOVO NÁBŘEŽ Í
MŮSTEK-VÁCLAVSKÉ NÁM.
NA PŘ ÍKOPĚ
NÁMĚSTÍ  REPUBLIKY
PETRSKÁ (U KOSTELA)
NÁMĚSTÍ  CURIEOVÝCH
NA FRANTIŠKU

ZVEME VÁS NA VÝSTAVU PŘ IPRAVOVANÝCH I  NEDÁVNO
REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ  NA ÚZEMÍ PRAHY 1 .

Měníme k lepšímu místa, kde žijeme. 
Měníme k lepšímu Prahu 1.

Podporujeme živnostníky a obyvatele. Pečujeme o naše společné památky. 

Více informací naleznete pomocí QR kódu. www.praha1.cz/publikace


