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Nezávislý měsíčník pro Prahu 1

Causa

Začíná festival
Děti, čtete?

Volný čas

Slavíme 75 let
ZUŠ Biskupská

Školství

Kam s odpadem
v Praze 1

Servis

Najdete nás na
www.vase1.cz

Vyšší počet
uživatelů drog

Nestárnoucí
Jan Čenský:

Dělej, co tě baví.
Jinak bude život na prd!



 virů a bakterií

Již za 60 minut vám díky  
síle přírodního ozonu bezpečně 

vyčistí ozonem celý prostor
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Udržte své 
zaměstnance 
a zákazníky  
v bezpečí!
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Objednejte si našeho technika s ozonátor

Bez vedlejších účinků.
CE certifikace

 silnější než chlor5000x
 rychlejší než 3000x
 účinnější než chlornan (ClO).2500x
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Vážení a milí čtenáři,
setkáváme se spolu na strán-
kách časopisu Vaše1 krátce
poté, kdy se děti po prázdni-
nách vrátily do škol a  školek.
Stále se však ve všech pádech
skloňuje covid-19 a když se
podíváme na čísla přibývají-
cích lidí s pozitivními testy,
nabízí se otáz ka, zda se nebu -
de opakovat situace z letošní -
ho předjaří a jara. Naštěstí ti,
kteří se svědomitě doma učili
a nepojali domácí výuku jako
koronavirové prázdni ny, po-

tvrzují, že domácí učení funguje. Proto pevně věřím, že
bude při výskytu covidu u některého školáka, učitele nebo
dalšího personálu platit jiné řešení, než je uzavření škol,
lidé budou pracovat i v dalších oborech – zkrátka že se ne-
zastaví život. Covid je, zdá se, všude kolem nás, tak se obá-
vám, aby na mě nevyskočil z každého sáčku, který domů
přinesu. A když nám roušky pomáhaly od března a osvěd-
čily se pak i jinde ve světě, jsem opět rouškař. Ještě bych
vás chtěla vyzvat, abyste mi napsali o vašich radostech
i strastech, abych se s vámi mohla radovat nebo vám je po-
moci vyřešit a napsat o tom. Hlavně ale buďte zdraví, přeje

Eva Fišerová
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aktuality z Prahy 1 na www.nasregion.cz

Pietní
vzpomínka hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Praha 1
uspořádal 11. září pietní vzpo-
mínku u pomníku 343 hasičů

a záchranářů před domem Na Kampě 7,
aby připomněl 19. výročí útoku tero -
ristů na New York. Přítomen byl rovněž
velvyslanec USA Stephen B. King, mís -
tostarosta Prahy 1 Petr Burger a místo-
starostka Eva Špačková, radní Richard
Bureš, starosta Sboru dobrovolných ha-
sičů Praha 1 Vladimír Krištof, Dominik
kardinál Duka a zástupci integrova-
ného záchranného systému.

Změna v úředních
hodinách úřadu

Od 1. září došlo ke změně v úřed-
ních hodinách v pátek, takže se
úpra va týká pouze některých

pracovišť, která měla pro veřejnost ote-
vřeno i v tento den. Například infor-
mační centrum, pokladna, osobní do-
klady atd. Otevírací hodiny byly
zkrá ceny na 13.00, tedy o jednu ho-
dinu.Avšak v oddělení osobních dokla -
dů byla otevírací doba naopak prodlou-
žena, protože původně končila v pátek
ve 12.00. Jinak stále platí Úřední ho-
diny Úřadu městské části Praha 1, Vo-
dičkova 681/18, 115 68 Praha 1 – tel.
ústředna: 221 097 111: pondělí 8.00–
18.00 hod. a středa 8.00–18.00 hod.
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V průběhu července byla dokončena
první etapa rekonstrukce Betlém-
ského náměstí. Byly zejména kom-

pletně zrekonstruovány nerovné povrchy
vozovek i chodníků, a to včetně podloží,
vše v souladu s pokyny památkářů. Nyní se

rekonstrukce posouvá do další fáze, během
které by měly být na přelomu září a října
vysazeny dva nové stromy odrůdy třešeň
ptačí a ve stejné době by také měly přibýt
nové lavičky. Na jaro 2021 je pak v plánu
instalace nového vodního prvku.

Betlémské náměstí
ozdobí dva nové stromy

Rušení nočního klidu a neukáznění
opi lí turisté v bytech zkolaudova-
ných k bydlení. To je bohužel běžný

život mnoha obyvatel Prahy 1. Tuto situaci
se snaží radnice Městské části Praha 1 řešit
i ve spolupráci s ostatními subjekty, včetně

magistrátu. Rovněž návštěvníci Prahy ze
zahraničí musejí vědět, že Pražanům ru-
šení nočního klidu vadí – právě na to upo-
zorňovala výstava „chcisevkliduvyspat“ na
náměstí Republiky. Konala se za podpory
starosty Prahy 1 Petra Hejmy.

Informační 
výstava i pro cizince

Zatím nebyl odvolán Svátek seniorů
připravený na 1. října v parku Kam pa.
Pokud nebude akce odvolaná, mohou

přijít senioři oslavit svůj svátek i s rodinou.
Určitě se od 10 do 18 hodin všichni dobře
pobaví v příjemné atmosféře při programu
plném zdraví a kultury. K dispozici bude

bezplatná diagnostika,přednášky, masáže,
praktické ukázky základů první pomoci, vý-
tvarná dílna,senior kavárna, dovednost ní
hry a představen bude systém tísňové péče.
Vystoupí Kapela Dixie Band Městské poli-
cie, kapela Masakrózní hustec, Muzikanti
z Kampy a Jiří Helekal s dcerou.

Blíží se
Svátek seniorů na Kampě
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6. – 11. íjna 2020, www.anifilm.cz

Mezinárodní festival animovaných filmů

Vase1_Anifilm_203x131.indd   1 01.09.2020   12:29:07

Každoročně jej pořádá na-
kladatelství Meander se
spolkem Knižní stezka

k dětem ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou v Praze a We-
richovou vilou na Kampě, kde
byl také 10. září slavnostně
zahá jen. Festival nápaditou
a zábavnou formou podporuje
u dětí chuť číst a v součinnosti
s rodiči i učiteli snahu udržet li-
teraturu v jejich životě navždy.

Je přehlídkou toho nejlepšího
z tuzemské dětské literatury za

poslední rok. Na jeho programu
se podílejí autoři z nakladatel-
ství z celé republiky, jejichž spo-
lečným cílem je již desetiletí
produkce kvalitní dětské litera-
tury: Meander, Baobab, Alba-
tros, Host, Paseka, Portál,
z mlad ších pak Abramis, Pikola,
Pop-Pap, Běžíliška, Cesta do -
mů, Cattacan aj. Festival pod-
pořila i MČ Praha 1.

Bohatý program probíhá i na
dalších zajímavých místech, od
Werichovy vily přes AvoidGal-

Festival Děti, čtete? je tady
Stejnojmenný literárně-dramatický festival,
který se letos poprvé koná od září až do
prosince na mnohých místech napříč
republikou a má za cíl vzbudit v dětech
zájem o četbu knih, si nenechte ujít.
Nabídne autorská čtení, besedy i divadlo.
Věříme, že jej covid-19 nezastaví.

lery po kostel sv. Tomáše nebo
Památník národního písemnic-
tví. Pokud hledáte způsob, jak
inspirovat své děti, aby milovaly
knihy víc než tablet, festival
Děti, čtete? nabízí jedinečnou
možnost, jak tento nelehký ro-
dičovský úkol s grácií splnit.

Deset let se tato literární pře-
hlídka konala vždy na Den dětí,
letos byla kvůli pandemii odlo-
žena až na10. září a bude trvat
do prosin ce. Kromě Prahy se
přesune ta ké do regionů: číst se
bude v Kutné Hoře, Olomouci
a Plzni.

Dort ve tvaru knihy dětem udělá radost PŘ
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space4u.cz

SPACE 4U s.r.o., 
Na Úseku 1249/4, 

100 00 Praha 10 - Strašnice

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T 
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.

David Mikula

d.mikula@space4u.cz

+420 777 850 606

Kontakt
Volejte
kdykoliv

KRÁTKODOBÝ 
I DLOUHODOBÝ

PRONÁJEM

„Během nouzového sta -
vu v oblasti Vrchlic-
kého sadů výrazně

narostl počet uživatelů drog,
kteří často patří zároveň mezi

osoby bez domova. Zazname-
nali jsme dokonce skupiny rom-
ských uživatelů z různých kou -
tů republiky, kteří zde začali
i nocovat,“ popsal starosta Pra -

Vedlejší produkt koronaviru:
Vyšší počet uživatelů drog 
Parky v okolí Hlavního nádraží, Národního
muzea či Václavského náměstí vyhledávají
jak lidé bez domova, tak konzumenti drog.
Během koronavirové pandemie došlo
k razantnímu nárůstu jejich počtu, zatímco
provoz organizací pomáhajících s řešením
této situace se na základě vyhlášených
opatření omezil. Situace přidělává městské
části nejen starosti, ale zvyšuje i náklady na
úklid a zajištění bezpečnosti.

Použité stříkačky po narkomanech nacházejí městští policisté
denně. Veřejnost by se stříkaček neměla dotýkat, ale případný
nález vždy ohlásit na linku 156
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Kde pomáhají
V Praze 1 pomáhá uživatelům drog známá nezisková organi-
zace Drop In. Ta zajišťuje systém komplexní prevence a péče
o uživatele nelegálních drog a jejich rodinné příslušníky, který
má co nejlépe vyhovět potřebám cílové skupiny. 

Adresa : Karolíny Světlé 18, Praha 1
Telefon: 22 222 11 24, web: www.dropin.cz

hy 1 Petr Hejma, podle kterého
se tuto situaci podařilo ve spo-
lupráci s Policií ČR a s městskou
policií, která zde zintenzivnila
kontrolu, zklidnit na přelomu
července a srpna. Počet uživa-
telů drog je však ve Vrchlického
sadech stále vyšší než těsně
před nouzovým stavem. 

Praha 1 ve spolupráci s ne -
ziskovými organizacemi i poli -
cejními orgány dlouhodobě
a aktivně bojuje s negativními
pro jevy závislosti na návyko-
vých látkách, věnuje se preven -
ci a řeší i důsledky užívání drog.
Riziko kontaktu s infikovanou
jehlou a následného virového
onemocnění se snižuje také pra-
videlným sběrem a bezpečnou
likvidací použitých injekčních
stříkaček. 

„Nezisková organizace Pro-
gressive, naši pracovníci a měst -
sk  á policie nasbírají kolem

300 použitých injekčních stří-
kaček týdně. V exponovaných
místech zajišťujeme i pravi-
delný úklid a dezinfekci zasaže-
ných pros tor. Přitom k bez -
pečnému odlo žení použitých
stří kaček slou ží už od roku
2016 kovové kontejnery insta-
lované v rámci projektu Fix -
point, realizované ho organizací
Progressive,“ dopl ňuje vedoucí
odboru sociálních věcí a zdra-
votnictví Úřadu MČ Praha 1
a zároveň jeho protidrogový ko-
ordinátor Ladislav Var ga. 

Například od 24. srpna do
8. září zajistila organizace Pro-
gressive celkem 417 použitých
stříkaček, z toho 259 v kon tej -
nerech a 158 nasbíraných v oko -
lí. Nejčastěji užívanou drogo u je
konopí, ze stimulancií převa-
žuje pervitin, z drog opiáto vého
typu jde o substituční lék Su -
butex. 
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restaurace

„Bez šikovných zaměst-
nanců na place by to
nešlo, na nich záleží,

jak se host bude cítit. Troufám
si říct, že u nás se mají hosté
jako v bavlnce. Číšníka nemůže,
jak si někdo asi myslí, dělat
každý. Musí umět lidem jídlo
odprezentovat, představit, mu -
sí vědět, co si lidé objednávají,“
vysvětluje.

● Na co jste pyšní, co byste
hostům doporučili a na co je
restaurace vůbec zaměřená?

Zaměřujeme se na meziná-
rodní kuchyni, jde nám o to, aby
si každý host našel to své, ale
zároveň, aby v jídlech byl náš
rukopis. Kdo má chuť otestovat
českou kuchyni, má možnost,
kdo raději zůstane u národních
jídel, ani na toho nezapomí-
náme. Pro kuchaře je fajn, když
může zkoušet víc věcí, novinky,
hrát si se surovinami. Teď máme
nové menu a v něm, myslím, za-
jímavé jídlo. Jde o upravený Ta-
fel spitz. To je tradiční rakouská
specialita, květová špička vaře -
ná se zeleninou a morkovými
kostmi a pečenými brambory,
špenátem, jablečným křenem
a speciální omáčkou z vajec,
toas tového chleba a s pažitkou.
My jsme ale udělali změnu,
v našem podání je to pečeně se-
rvírovaná pro dva lidi, maličko
jako by do steaku. Baví mě pře -
bírat tradiční recepty, vyzdvih-
nout v nich to zásadní a drob-
nosti si udělat po svém.

● Máte zkušenost s tím, že
Čech si u vás objedná nějakou
zahraniční specialitu a na-
opak zahraniční host ochut -
ná tradiční české jídlo?

Česká kuchyně je velmi spe-
ciální. Já mám pocit, že cizinci

si těžko zvykají na knedlík. A to
je, myslím, škoda, k některým
českým jídlům prostě nic jiného
než knedlík nepatří.
● Jak vzniká nové menu?

Koncept nového menu mám
v hlavě vždy sestavený nějakou
dobu. Jídla si s týmem zkouší -
me, testujeme ho i na hostech,
třeba nová jídla nabízíme v tý-
denních nabídkách a sleduje -
me, jak hosté reagují. Něco ještě
sem tam upravíme a potom se
rozhodneme. Menu je vždy zá-
vislé na sezoně, chceme v něm
mít čerstvé věci. Samozřejmě
ale chceme pro naše hosty za-
chovat ta jídla, na která k nám
již pravidelně chodí. Ty tedy
v no vém menu zachováváme

anebo se je snažíme ještě vylep-
šit, popřípadě sezonně upravit.
Na menu se vlastně pracuje
nonstop a průběžně.
● Kde berete inspiraci?

Všude kolem sebe, někde ně -
co ochutnám a napadne mě

něco jiného, jiná variace, po -
stup…
● Máte nějakou tajnou kni -
hu, kam si myšlenky a tipy
průběžně poznamenáváte?

Snažím se to držet v hlavě,
ale pravda je, že mám zápisník,
kam si už roky píšu nápady. Ta
knížka je už pěkně stará, ale po-
užívám ji pravidelně. 
● V čem má česká kuchyně
nevýhodu?

Chybí nám suroviny! Jít s ko-
šíkem na trh, stoupnout si do
fronty, vybrat si čerstvě ulovené
plody moře! My máme možnost
jen hledat ty nejlepší dodava-
tele. Teď se nám povedlo najít
výborného řezníka, vše v bio
a vysoké kvalitě. 

Café Graff:
Ochutnejte speciality v srdci Prahy

Nejen vynikající suroviny, propracované
recepty a pravidelně vylepšované menu
dělá Café Graff v centru města místem, kde
si lze pochutnat na specialitách tuzemské
i zahraniční kuchyně. Podle tamního
šéfkuchaře Petra Tammeho závisí úspěch
každé restaurace i na kvalitním servisu.

● Vaše restaurace si kromě
dobrého jídla dává velmi zá-
ležet i na kvalitním servisu.
V čem je podle vás výjimečný?

Bez šikovných zaměstnanců
na place by to nešlo, na nich zá-
leží, jak se host bude cítit. Trou-
fám si říct, že u nás se mají
hosté jako v bavlnce. Číšníka
nemůže, jak si někdo asi myslí,
dělat každý. Musí umět lidem
jídlo odprezentovat, představit,
musí vědět, co si lidé objedná-
vají. Navíc máme i someliréra,
který se hostům věnuje. Pro-
tože nestačí si k jídlu objednat
dvojku bílého nebo červeného.
On vycítí atmosféru, ví, co má
kdo na talíři, umí párovat jídlo
s vínem. Pro nás v kuchyni je to
strašně fajn, protože víme, že
vybere takové víno, které jídlo
podtrhne a doplní.
● Vaříte doma?

Vařím doma rodině moc rád.
Obec ně nedělám hotovky, má -
me rádi minutky, jednoduché
věci, italskou kuchyni – rizota,
těstoviny na různé způsoby, ale
i asijskou kuchyni. Děti rády ex-
perimentují. Ale pouštím k va-
ření i manželku, která má skvě -
lé recepty od tchyně.
● Jaké jídlo nesnášíte?

Naprosto nesnáším syrovou
cibuli. A v české kuchyni je jí
zrovna hodně, takže samozřej -
mě používat se musí. A v té mojí
doma i v Café Graff nenajdete
polotovary, dochucovadla a nik -
dy mraženou zeleninu. Té jsem
velký odpůrce!

IN
ZE

RC
E 

V
1-

09
09



8 www.vase1.cz

osobnost Prahy 1
PŘ

IP
R

A
V

IL
A

 J
IT

K
A

 K
A

Č
Á

N
O

V
Á

, F
O

TO
 A

R
C

H
IV

 J
A

N
A

 Č
EN

SK
ÉH

O

● Jaký máte vztah k Waldemaru Matuš -
kovi?

Právě Walda a jeho písničky – to je moje
mládí. A ta jeho neuvěřitelná energie!
Vždyc ky chtěl hrát čerty a taky mu říkali
čerte. Navíc je to hvězda, která si svůj
úspěch vydobyla opravdu až úplně ode dna.
Na začátku své kariéry přespával v divadle
Semafor dole pod jevištěm na šálách. Po-
znal chvíle slávy i ty opačné. My jsme se ně-
kolikrát osobně potkali a taky mi bylo
blízké, že zpíval country. Waldemar Matuš -
ka je pro mě takový idol.
● Co v muzikálu Láska nebeská hrajete
a zpíváte vy?

Říkat, že tam zpívám, je trošku odvážné.
Řekl bych, že tam mám jednu píseň. Jsem
zvědavý, jak na tom budu se zpěvem, ale
budu na sobě hodně pracovat. Mám dokon -
ce milánskou školu La Scala – ne, dělám si
srandu, ale doufám, že to nepokazím. Mně
se hrozně líbí scénář muzikálu od Zdeňka
Zelenky. Navíc se se Zdeňkem hodně dobře
známe, pracovali jsme spolu a mám rád
jeho velmi slušné režírování. Myslím si, že
má rád herce a že je to na výsledku poznat.

Hraju tam tatínka, který má docela hez -
ký vývoj. Nejdřív je to morous, ale pak se
promění – což je důkaz toho, co dokáže
láska. Ten kakabus, kterého hraju, se díky

Jan Čenský:
Dělej, co tě baví. Jinak
bude život na prd!

Divadlo Broadway chystá v této sezoně premiéru muzikálu
Láska nebeská, složeného z písní Waldemara Matušky.
Není to však životopisný ani romantický příběh, ale černá
duchařská komedie o dvou bratrech a jedné dívce. Jan
Čenský se v ní objeví v roli tatínka.

ní nakonec úplně rozsvítí. Navíc název mi
evokuje nejen tu písničku (Ach, ta láska ne-
beská, kdysi velice slavný duet Waldemara
Matušky a Evy Pilarové, poz. red), ale i film
Láska nebeská nebo divadelní představení
Mezi nebem a zemí. Tam jsou duchové
a tady také hraje duch. Mně se ten příběh
hrozně líbí a myslím, že autor muzikálu do
mozaiky příběhu velice pečlivě vkompono-
val Waldovy písničky. Moc se na to těším.
● Dřív jste se objevoval hlavně v rolích
princů a idolů dívek a žen. Jak se vám
přecházelo do kategorie tatínků?

Jsem strašně rád, že ještě předtím, než
budu dostávat roli dědečků, mě stihli obsa-
dit do role tatínka. Myslím si, že to bude asi
poslední tatínek, co budu hrát.
● Herectví jste studoval v jednom roč-
níku například s Ondřejem Vetchým
nebo Lukášem Vaculíkem. I oni před -
stavují určité idoly. Jaký máte spolu
vztah?

My jsme teď nedávno dokonce s Luká-
šem točili. To bylo hrozně příjemné zjiš-
tění, že po těch letech, co jsme dostudovali,
jsou ti kluci pořád stejní. Během naší spo-
lupráce jsem měl pocit, že jsme se vrátili
zase o čtyřicet let zpátky. To bylo hrozně
fajn. Někteří lidé časem zblbnou a stane se
z nich nepochopitelně úplně někdo jiný, ale
třeba právě v případě Lukáše jsem se
oprav du pošoupnul o čtyřicet let zpátky.
Říká se, že když posloucháte muziku svého
mládí, tak vás to do mládí zase šoupne. Tak
to je i tenhle případ.
● Málokdo asi ví, že jste byl jedním
z těch, kteří svého času podepsali petici
Několik vět. V té době jste si možná na -
plno neuvědomoval, co všechno tím ris -
kujete. Měl jste docela slušně rozjetou
kariéru a ještě nebylo jasné, že režim už

S kolegyní Lenkou Bernardes, se kterou učí rétoriku a se kterou společně napsali
knihu První dojem
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brzy skončí. S čím jste do toho tenkrát
šel?

Ty bylo hrozně jednoduché – mně se to,
co v ní bylo napsáno, prostě líbilo a souhla-
sil jsem s tím. Pak samozřejmě přišly ná-
sledky, ale ve chvíli, kdy jsem to podepiso-
val, jsem si říkal:  „No, to je jasný, přece. To
je perfektní, pod to se můžu podepsat, dát
za to ruku do ohně.“ Pak se ale děly věci.
● Když se ohlédnete od doby, kdy jste to
podepsal, po dobu, kde jsme dnes, co
bys te k tomu řekl?

To jsme zabrousili do úplně nepohádko-
vého tématu. Co bych k tomu řekl? Taková
deziluze. Zvláště v této době. Co všechno
se pod heslem koronavirus dá schovat?
Trochu mě děsí, kam až půjdeme. Bohužel
s tím my, občané, kteří posloucháme a mu-
síme plnit různá opatření, moc neuděláme.
● Tento rozhovor je určen především
pražským čtenářům. Vy jste se v Praze
narodil. Jaký k ní máte vztah? A co pro
vás znamená Praha?

Já jsem se narodil přímo na Vltavě na
Štvanici, kde teď stojí centrální tenisový
kurt. A prvního května ráno, takže já jsem
byl takové májové kotě. Pan primář do-
konce mamince poděkoval za to, že mě
musel rodit, a proto nemusel do průvodu.
Já Prahu moc miluju, i když už v ní nebyd-
lím. Vyrůstal jsem na vesnici v Orlických

horách, a když jsem měl na výběr bydlet
v Praze nebo si za stejné peníze něco venku
postavit, tak jsem využil tu druhou mož-
nost. A už bych neměnil. A sedmička – to
je pro mě Veletržní palác. A pak jsem se
svo jí první láskou bydlel v téhle čtvrti ve
Strojnické ulici. Ale to dopadlo špatně. 

● V dobách vaší největší slávy vás nej-
spíš ženy nenechávaly na pokoji. Přesto
máte velice stabilní manželství. Jak jste
to ustál?

To se zeptejte mé paní, ta má totiž nej-
větší zásluhu na tom, že jsme oslavili už
jednatřicet let, co jsme spolu. Já ji obdivuju

Vždy to býval idol dívek i žen napříč generacemi

V nekonečném seriálu Ordinace v Růžové zahradě jako doktor David Suchý
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VOLBY DO SENÁTU

 2.–3. ŘÍJNA 

ČISTÝ VZDUCH 

VE MĚSTĚ I V POLITICE

NÁŠ PRAŽSKÝ SENÁTOR

PROF. VÁCLAV HAMPL

INZERCE V1-0902INZERCE V1-0910

a moc jí děkuju za to, že to se
mnou vydržela. Já bych to ne-
vydržel. Já už bych se dávno
kopnul někam.
● Jste lektorem herectví, ja -
ké to je?

Já moc herectví neučím. Vy-
učuju semináře komunikace,
rétoriky a vystupování. Spíš
učím ty, co vystupují, aby nic
nehráli, ale byli sami za sebe.
To je někdy dost těžké.
● Máte syna Matyáše, je vám
velice podobný. Co dě lá?

Říká se, že matka je vždycky
jistá, ale tady to, myslím, taky
vyšlo (smích). Maťa – já ho
mám hrozně rád. A jsem hroz -
ně rád, že se máme rádi vzá-
jemně. Snažil jsem se ho vy -
chovávat tak, aby nebyl jako
jedináček, aby myslel i na okolí,
na ostatní, a to si myslím, že se
snad povedlo. Co dělá? Dřív dě -
lal ajťáka, což ho moc nebavilo,
ale vydělávalo mu to. A teď dělá
to, co ho baví, to znamená, že
fotí a leze po skalách, ale moc
nevydělává. Já jsem rád, že se
takhle trošku rozkouká vá, říkal

jsem mu, ať dělá, to co ho baví,
jinak bude život na prd.
● Máte za sebou hodně oš -
klivý úraz. Co se vám stalo?

Protože jsem si myslel, že
jsem neohrožen, rozbil jsem si
na kole hubu, a docela hodně.
Ležel jsem pak deset dnů v ne-
mocnici a ještě další měsíc nebo
dva jsem měl problémy se stabi-
litou, protože jsem měl naru-
šené vnitřní ucho a odchlíplou
mozkovou plenu. Sám jsem byl
hodně překvapen, jak dlouho ta
rekonvalescence trvala. A při-
šel jsem na dva faktory, proč se
to stalo – jsem starý a byl jsem
střízlivý.
● Možná, že jste si na hraně
života a smrti něco uvědomil?

Tak přímo na té hraně jsem
asi nebyl. Ale když mi pan do-
cent Kolář řekl, ať jsem rád, že
budu chodit, protože těch úra -
zů je poslední dobou oprav du
hodně a poměrně vážných, po-
chopil jsem, že to je varová ní.
Protože přece jenom léta běží
a na lyžích i na kole miluju rych-
lost. Přehnal jsem to.

Jan Čenský
■ Narodil se 1. 5. 1961.
■ Hrál ve filmech Princové jsou na draka, Když rozvod, tak
rozvod, Koloběžka první, O princezně, která ráčkovala, Sen
o krásné panně, Léto s gentlemanem nebo Casting na lásku
a v TV seriálech Zkoušky z dospělosti, Sanitka, Rodáci, Dobro -
družství kriminalistiky, Dlouhá míle, Život na zámku, Krimi -
nálka Anděl, Rodinné vztahy a Ordinace v Růžové zahradě.
■ Je vyhledávaný moderátor a dabér.

Na divadelních prknech s Petrem Nárožným
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Na co jsou majitelky a drži telky licen ce Toni&Guy pro Českou
a Slovenskou republiku Jana Novák Zajíčková, Artistic and
Managing Director Toni&Guy a Michele Hoffmanová, Ma-

naging Director Toni&Guy pyšné, co jim v dnešní složité situaci
schází a jak se jim líbí v Praze 1? 
● Stojíte za salonem Toni&Guy v Soukenické ulici v centru
města. Představte značku, představte váš salon…
◆ Michele Hoffmanová: Toni&Guy je mezinárodní kadeřnická
značka, která je na trhu od roku 1963. Na celém světě je salonů
kolem pěti stovek. Původně jsme od roku 2002 sídlili 15 let v Dlou -
hé ulici. Z důvodů rekonstrukce domu jsme před třemi lety našli
nové působiště v Soukenické ulici. 
● Na co jste pyšné?
◆ Jana Novák Zajíčková: Na náš vzdělávací systém. Je propra-
covaný od a do z a každé čtyři roky se inovuje. Každý kadeřník,
který chce u nás pracovat, musí projít naší akademií, nepracuje
u nás nikdo z ulice, kdo přišel, stoupl si za křeslo a začal stříhat.
Zá kazníkům zaručujeme vysokou kvalitu a to, že u nás pracují ka-
deřníci vzdělaní.
◆ Michele Hoffmanová: Ve všech salonech po celém světě to
takto funguje, všude je třeba absolvovat akademii, jinak se ke
křeslu nedostanete. Akademie trvá půl roku, rok i dva roky a na
osm týdnů potom každý účastník odjíždí do Londýna, což je pro
ně ohromná zkušenost. A ještě bych upozornila, že akademie jsou
v podstatě dvě, jedna se specializuje na střihy, druhá na barvy.
Díky tomu se každý soustředí na svůj obor, na svoji techniku. Když
přijde zákazník, má díky tomu dvojnásobný servis od profesionál -
ně vzdělaných odborníků. 
◆ Jana Novák Zajíčková: Ale absolvováním akademie to nekončí.
Vzděláváme se průběžně a neustále. Rok co rok má Toni&Guy no -
vou kolekci, jakýsi soubor trendů a každý se má šanci zdokonalit
v něčem jiném.
● Jsou touhle formou vzdělání salony Toni&Guy výjimečné?
◆ Jana Novák Zajíčková: Troufám si říct, že ano, i když teď se
vlastní akademií chlubí kdekdo. Salony Toni&Guy však mají aka-
demie historicky zavedené a velmi si na nich zakládají.
●Váš obor musel projít obrovským vývojem, asi se toho v něm
hodně děje…
◆ Jana Novák Zajíčková: Dopředu jdeme hodně rychle, pro pří-
klad teď je trendem používání přírodních barev, veganských pro-
duktů, recyklovaných materiálů…
◆Michele Hoffmanová: Toni&Guy je hlav ní vlasový partner lon-
dýnského Fashion Weeku, tam vznikají trendy. Kadeřníci v dnešní

Toni&Guy
vytváří trendy
a inspiruje ostatní

Jako psycholog se občas cítí kadeřník,
kterému se jeho klienti často zpovídají ze
svých radostí i trápení. A nejinak je tomu
v případě týmu salonu Toni&Guy
v Soukenické ulici. 

době čerpají inspiraci všude, ze sociálních sítí, cestujeme, žijeme
trendy. Ale máme štěstí v tom, že naše společnost má mezinárodní
artistický tým, máme každý rok novou kolekci trendů, a i když
máme rádi inspiraci zvenku, my ty trendy zároveň vytváříme a in-
spirujeme ostatní. A na to jsme pyšní.
●O barmanech se říká, že jsou tak trochu psychologové, musí
si vyslechnout spoustu lidských příběhů. Nejste na tom po-
dobně?
◆ Jana Novák Zajíčková: Samozřejmě, že to tak je a přiznávám,
že někdy jsme překvapené, co všechno se dozvídáme. Ale stopro-
centně to zůstává mezi námi, stejně jako u psychologa. 
◆Michele Hoffmanová: Myslím si, že úspěchem kadeřníka není
jen jeho um, ale i talent, jak to umí s lidmi. 
● Salon máte v Praze 1, líbí se vám tady?
◆ Michele Hoffmanová: Máme to tady moc rádi. Je to takové
město ve městě, známe a kamarádíme se s lidmi z místních ob-
chodů. Rádi se navzájem podporujeme a zajdeme na jídlo nebo na
pití do okolních restaurací. Já jsem tady zvyklá odmalička a tuhle
část Prahy mám v sobě. 
● Situace je teď na plánování složitá, nicméně máte nějaké
sny? 
◆ Michele Hoffmanová: Chybí nám Londýn, jezdíme tam pravi-
delně pracovně a potkáváme tam lidi z celého světa. Je to velmi in-
spirativní a vždy nás to hodně nakopne. To nám schází. Online se
sice dá leccos vyřídit, ale nedá se virtuálně žít.
◆ Jana Novák Zajíčková: Chtěli bychom se rozvíjet,  pro tento
rok jsme měli v plánu otevřít novou pobočku, ale vzhledem k dané
situaci jsme museli plán odložit. Uvidíme, co bude, jako celý svět.
Momentálně je pro nás důležitá stabilita.

Tip pro vás: nový desetiminutový treatment Snapshot, kde vý-
sledek vidíte hned. (300,- / pouze v salonech Toni&Guy)
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luštění

V tajence naleznete citát J. W. Goetha

Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V1 – 09: ‚‚znění tajenky‘‘. Neza pomeňte
uvést jméno, adresu a tele fonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

První tři správné odpovědi

obdrží hodnotný dárkový

balíček Brandnooz.

www.brandnooz.cz

INZERCE V1-0909

20% SLEVA
z celkového účtu*

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

Westfield chodov Roztylská 2321/19, Praha 4

20% SLEVA
z celkového účtu*

Najdete nás l Palackého 740/1, Praha 1

* Nabídka se nevztahuje na polední menu

cafe.graff Café Graff
momento_cafe_praha Momento Café
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školství

● Umělecké školy jsou česká
specialita, souhlasíte?

Určitě ano. Je to tradice s hlu-
bokými kořeny a rarita umělec-
kého školství v Evropě.  Máme
pevné kořeny v našich předcích,
systém uměleckého školství se
buduje od poválečných let,
a odo lal i tlakům na zrušení. Na
našich zahraničních zájezdech
poznáváme, jak je naše umě-
lecké školství unikátní. 
● Vaše umělecká škola nemá
jen hudební obor, ale i další…

Nabízíme tři studijní obory,
a to literárně dramatický, hu-
dební a výtvarný. Nemáme ta-
neční obor, jelikož nemáme pro-
stor pro taneční sál.
● Jaké jsou trendy v umělec-
kém vzdělávání? Jsou obory,
o které zájem opadá a naopak

nějaké, které získávají na po-
pularitě?

Největší zájem je o hru na
klavír, dramatický a výtvarný
obor. Když jsem do školy na-
stoupil, nebyl zde téměř žádný
zájem o výuku dechových ná-
strojů. Protože jsem ale sám de-
chař, působil jsem řadu let
u Hudby Hradní stráže a mám
k dechovým nástrojům velmi
blízký vztah, stál jsem o to, aby
se dechové oddělení školy roz-
šířilo. To se povedlo. K dnešní -
mu dni máme ve škole několik
hudebních souborů, které ús -
pěšně reprezentují naši ško lu.
Známým a úspěšným soubo-
rem se stal Big Band Biskupská. 
● Big Band je označován za
vlajkovou loď školy. Kdo ho
tvoří?

Členy jsou nejlepší žáci školy
a je doplněn o bývalé žáky. Big
Band Biskupská funguje od
roku 2010 a letos slaví kulatiny.
Orchestr nevystupuje jenom
v rámci České republiky, ale měl
možnost vystoupit i na koncer-
tech ve Francii, Švýcarsku,
Švéd sku, v Dánsku, Holandsku
a Rakousku. 
● Mluvil jste o tom, že o vý-
uku hry na klavír je zájem
enormní, v jakém oboru byste
naopak rádi přijali ke studiu
další hudebníky?

Třeba ve hře na kontrabas
a elektrickou a basovou kytaru.  
● Poznáte talent na první
dobrou?

Je to tak, dobrý pedagog ta-
lent pozná. Nicméně to nezna-
mená, že by dítě, které na první
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Ředitel umělecké školy:
Rčení „Co Čech, to muzikant“ stále platí

Od roku 1945 existuje Základní umělecká škola Biskupská, a letos tak
slaví úctyhodných 75 let. Plánované oslavy, stejně jako řadu jiných
akcí, zhatila pandemie koronaviru. „Měli jsme v plánu oslavy na konci
školního roku, ale pandemie plány zastavila. Rádi bychom odehráli
vánoční koncerty, ale i ty jsou zatím v ohrožení. Každopádně oslavy
pětasedmdesátky jsou za námi a my se soustředíme už na
osmdesátku,“ poznamenává ředitel školy Milan Tolkner.

dojem talent nemá, nemělo být
podporováno v tom, aby se uči -
lo na něco hrát nebo malovat.
Je prokázáno, že dítě, které se
věnuje umění, má menší ten-
denci propadnout patologickým
jevům a jeho osobnost je ve
všech směrech kultivovanější. 
●Vy ale kromě toho, že z dětí
vychováváte hudebníky, her -
ce či výtvarníky, věnujete čas
a práci i seniorům. Jste zapo-
jeni do Akademie 3. věku. Ja -
ký je zájem ze strany starších
lidí?

Naprosto enormní. My ale
můžeme přijmout jen omezené
množství uchazečů. Největší
zájem je ze strany lidí důchodo-
vého věku. Myslím si, že si plní
dávné sny.
● Máte nějaké plány do bu-
doucna?

Především bych chtěl změnit
vnímání školy ze strany rodičů.
Jsme bráni jako volnočasová ak-
tivita, ale my jsme škola jako
každá jiná. Velký potenciál vi-
dím ve vzájemné spolupráci
všech oborů školy. 
●Mluvil jste o rčení „Co Čech,
to muzikant“. Platí stále?

Platí, rozhodně ano. I naši žá -
ci jsou toho důkazem. 
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servis

Herecký kurz v Redutě v Praze 1
pro děti a mládež od 10 do 18 let, vedený

profesionálními herci, od 7. října 2020 každou středu
od 16 do 18 hod., pořádaný Divadlem Minaret.

Přihlášky a informace na
http://divadlominaret.cz/kurzy-herectvi/kurz-reduta
nebo na tel.: 603 595 088 – L. Jiřík, Divadlo Minaret
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Potřebujete vymalovat?

➦ Nabízíme profesionální
malířské služby.

➦ Malujeme levně, rychle,
kvalitně.

Tel.: 775 631 233
www.malovaninatirani.cz
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STĚHOVÁNÍ
VRÁNA

Svátky a víkendy
bez příplatků. 

Km po Praze zdarma. 
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Tel.: 775 631 233
www.stehovanivrana.cz

Petra Měchurová

Jedna z nejúspěšnějších
kadeřnic v ČR, vítěz ocenění
AIPP GRAND TROPHY
Navštivte náš salon na adrese
Králodvorská 12, 110 00 Praha 1
Telefon pro objednávky

224 222 442

www.petramechurova.cz
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Jsme také na Facebooku

Přidejte se!
facebook.com/nasregion
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Chcete inzerovat
ve Vaše 1?

Volejte Julia
777 607 861

Více na www.vase1.cz

Harmonogram svozu objemného
odpadu od 20. 9 do 20. 10.

Stanoviště kontejnerů:
■ Barvířská (Petrské nám. x Lodecká) 25. 9. pátek
■ Jeruzalémská (za kostelem sv. Jindřicha) 22. 9. úterý
■ Horní Malostranské náměstí 6. 10. úterý
■ Pohořelec (horní parkoviště) 6. 10. úterý
■ Široká (naproti FF UK) 9. 10. pátek
■ Masná x Malá Štupartská 9. 10. pátek
■ Besední (č. 2 – roh parčíku) 13. 10. úterý
■ Štěpánská x Řeznická: 13. 10. úterý
■ Ostrovní ulice (u ZŠ naproti č. 12) 20. 10. úterý
■ Haštalská (u č. 2) 16. 10. pátek
■ Barvířská Petrské nám. x Lodecká: 16. 10. pátek
■ Hellichova 24. 11. úterý

Velkoobjemové
kontejnery

Komplexní úklid
komunikací – podzim 2020

Velkoobjemové kontejne -
ry jsou v ulicích přista-
veny vždy v odpoledních

hodinách po do bu čtyř hodin
(14.00–18.00 hod.).

Po celou dobu přistavení je
přítomna obsluha, která koor-
dinuje ukládání odpadů, aby
byla maximálně využita kapa-
cita VOK (10 m3).

Obsluha dále zajišťuje, aby
případně odevzdané využitelné

odpady bylo možné předat
k dal šímu využití.

Množství VOK je omezené
a městským částem je přiděluje
hl. m. Praha podle počtu oby -
vatel. Službu VOK organizuje
a hra dí ze svého rozpočtu hl. m.
Praha, která rozhodla také
o změně podmínek přistavení.
VOK přistavuje svozová společ-
nost Pražské služby a.s., na zá-
kladě smlouvy s hl. m. Prahou.

■4. 10. 2020: Betlémská, Čer -
ná, Divadelní, Křemencova,
Masa ryko vo nábřeží, Mikuland-
ská, Na struze, Národní, Opa-
tovická, Ostrovní, Pštrossova,
Spálená, Šítkova, V jirchá řích,
Vojtěšská, Voršilská
■ 11. 10. 2020: Čelakovského
sady, Jungmannova, Jungman-
novo náměstí, Karlovo náměstí,
Krakovská, Lazarská, M. Retti-
gové, Mezibranská, Myslíkova,
Navrátilova, Palackého, Příčná,
Řeznic ká, Školská, Štěpánská,
V jámě, Ve Smeč kách, Vodič-
kova
■10. 10. 2020: Barvířská, Hel-
mova, Klimentská, Lannova,
Lodecká, Lodní mlýny, Mlynář-
ská, Nové mlýny, Novomlýnská,
Petrské náměstí, Půtova, Revo-
luční, Samcova, Sou kenická,
Stárkova, U nemocenské pojiš-
ťovny
■ 3. 10. 2020: Biskupská, Bi-
skupský dvůr, Havlíčkova, Hy-
bernská, Na Floren ci, Na poříčí,
náměstí Republiky, Petrská, Pe-
trské náměs tí, Těšnov, Truhlář-
ská, V celnici, Zlatnická

■ 17. 10. 2020: Olivová, Ople-
talova, Politic. vězňů, Václavské
náměstí, Was hing to no va
■ 19. 9. 2020: Jindřišská, Na
příkopě, Nekázanka, Panská,
Se novážná, Senovážné náměs -
tí, V cípu
■ 8. 10. 2020: Bolzanova,
Dláž děná, Jeruzalémská, Ople-
talova, Růžová, Senovážné ná-
městí, U Bulhara, U půjčovny
■19. 9. 2020: Anenská, Anen-
ské náměstí, Bartolomějská,
Betlémská, Betlémské náměstí,
Boršov, Husova, Jilská, Karoli -
ny Světlé, Konviktská, Krocíno -
va, Liliová, Na zábradlí, Náprst-
kova, Řetězová, Smetanovo
nábřeží, U Dobřenských, Vejvo-
dova, Zlatá
■24. 10. 2020: Břehová, Dlou -
há, Dvořákovo nábřeží, Huso -
va, Jáchymova, Kaprova, Lin-
hartská, Maiselova, Mariánské
náměstí, Na rejdišti, Náměstí
Fr. Kafky, Pařížská, Platnéřská,
Seminářská, Staroměstské ná-
městí, Široká, U radnice, U sta-
rého hřbitova, Valentinská, Ve-
leslavínova, Žatecká
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PODZIMNÍ

RODINNÉ POBYTY


