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editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
pámbu mu dal funkci, tak mu
snad dal i rozum, říkávalo se
u nás doma, když se někdo
rozčiloval nad jednáním někoho z představitelů politiky.
A taky nám doma četli Werichovy pohádky, i s tou památnou větou: Vůl zůstane
volem, i kdyby byl ministrem.
Pámbu jim snad dal rozum,
říkám si, když se jeden den
vyhlášená opatření hned další den mění, tak snad tím
chtějí zvyšovat psychickou
i fyzickou pružnost prodavačů, kteří si osvěžují matematiku propočítáváním rozlohy prodejny a dělením patřičným
počtem metrů, aby s tím další den začali nanovo... ale trochu se bojím, jestli tady neplatí druhý výrok. I politici se
ale mohou stát terčem podvodníků, jak o tom píše Jitka
Kačánová v cause tohoto čísla. Anna-Julie Řehořová si popovídala s Milanem Peroutkou, který se těší, až si zahraje
v novém muzikálu inspirovaném písněmi Waldemara Matušky, a Vladimíra Baráka zase dojala pochmurná budoucnost ohrožených zvířat a zaujal plán doplnit do ulic cedule
vysvětlující názvy ulic. Upečte si ke čtení moučník podle
našeho receptu – a žádné rozčilování!
Marcela Nejedlá

Jsme také na Facebooku. Přidejte se!
Facebook.com/VasePraha
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aktuality z Prahy 1 na www.nasregion.cz

Nemocnice Na Františku:
nové oddělení bariatrie
pražské Nemocnici Na Františku,
kterou zřizuje městská část Praha
1, bude od začátku listopadu v provozu nové oddělení bariatrie, kde se bude
chirurgicky léčit závažná obezita. Součástí
oddělení bude i poradna. „Operace bude
provádět Michael Vraný, jeden z nejkvaliﬁkovanějších odborníků na bariatrickou chirurgii v České republice, který se léčbě pacientů s obezitou úspěšně věnuje již téměř
25 let,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma
(STAN). Doplnil, že radnice, která je zřizovatelem nemocnice, poskytne v letošním

PŘIPRAVILA RED., FOTO MČ PRAHA 1

V

roce na bariatrickou léčbu až 3,5 milionu
korun. Peníze budou určeny na vybavení
oddělení. Bariatrický zákrok spočívá v chirurgickém zmenšení objemu žaludku a odstranění buněk zodpovědných za vylučování tzv. hormonů hladu. Jedná se tak
o jedno z možných řešení obezity, kterou
v Česku trpí přes 150 tisíc lidí. Osoba, která
může zákrok podstoupit, musí splňovat
některá kritéria. Patří mezi ně výše indexu
tělesné hmotnosti BMI nad 35 s dalšími
problémy, jako vysoký krevní tlak, cukrovka nebo dlouhodobé bolesti zad či kloubů.

Budova u Intercontinentalu

bude nižší
reakci na kritiku snížili majitelé
pražského hotelu Intercontinental
o dvě podlaží návrh budovy, kterou
plánují postavit na přilehlém náměstí Miloše Formana. Majitelé plánují opravy hotelu a úpravy jeho okolí, podle developerů
mají být hotovy do 1. ledna 2023. Noví
majitelé hotel koupili loni v dubnu za asi
5,8 miliardy korun od slovenské skupiny
Best Hotel Properties. Na podobu úprav
uspořádali soutěž, ve které uspělo české architektonické studio TAK vedené Markem
Tichým. Úpravy mají zahrnovat rekonstrukci interiérů i exteriéru hotelu, vznik

V

nového náměstí, zprůchodnění Pařížské
ulice směrem k Vltavě a úpravy piazzety
pojmenované od roku 2018 po režiséru Miloši Formanovi. Práce mají vyjít na zhruba
2,5 miliardy korun. Pražský hotel Intercontinental byl postaven v letech 1968 až
1974, na projektu se podíleli architekti
Karel Filsak, Karel Bubeníček a Jaroslav
Švec. Je řazen do architektonického stylu
brutalismus. Ministerstvo kultury nyní
řeší podnět k prohlášení hotelu kulturní
památkou, což by mohlo plány majitelů
zkomplikovat. Není jasné, kdy by mohlo
padnout rozhodnutí.
INZERCE V1-1110
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Covid-19
na radnici Prahy 1
raha 1 eviduje kolem třicítky zaměstnanců, kteří jsou buď pozitivní na covid-19, nebo jsou v karanténě kvůli onemocnění blízké osoby.
Celkem má úřad 341 zaměstnanců. Médiím to sdělil mluvčí radnice Petr Bidlo
v reakci na informaci opozičního zastupitele Tomáše Vícha (Piráti), který na
facebooku uvedl, že je na radnici nakaženo 157 zaměstnanců. „Radnice je
v současnosti místo s největší koncentrací covidu v Praze. Je to naprosté manažerské selhání a nezodpovědnost,“
uvedl Vích. Vedení městské části to
však popřelo. Radnice uvedla, že v případě skutečně nakažených zaměstnanců úřadu nedošlo ve většině případů k nákaze na pracovišti, kde jsou
dodržována přísná hygienická opatření.

P

Kam na oběd
v nouzovém stavu
ěstská část Praha 1 připravila
pro zájemce seznam restauraci, kaváren a jiných podniků,
které i přes vyhlášený nouzový stav
mají otevřené výdejní okénko nebo nabízí rozvoz jídel.Své tipy na další restaurace můžete posílat na bit.ly/restaurace_P1_okno_rozvoz. Průběžně
budou podniky zveřejňovány webu i na
facebooku MČ.

M

aktuality z Prahy 1 na www.nasregion.cz
Dopravní podnik
pomáhá Fondu
ohrožených dětí
opravní podnik hl. m. Prahy ve
spolupráci s Fondem ohrožených dětí a projektem Klokart
v těchto dnech spouští na svém Fanshopu prodej první charitativní kolekce,
která byla vyrobena speciálně pro Dopravní podnik hl. m. Prahy a pražskou
MHD. Kolekci výrobků s motivem tramvajové linky č. 22 zpracovala bez nároku na honorář ilustrátorka Karolína
Urbánková. Dopravní podnik se ve prospěch Fondu ohrožených dětí vzdává
veškeré provize z prodejů této charitativní kolekce. Minimálně 50 až 70 %
z prodejní ceny v závislosti na typu výrobku tak poputuje na ﬁnancování zařízení pro ohrožené děti Klokánek. Zájemci si mohou na webových stránkách
fanshop.dpp.cz/kategorie/charitativnikolekce-klokart zakoupit třeba tmavomodré tričko s melírem vyrobené ze
stoprocentní bio bavlny nebo textilní
tašku rovněž vyrobenou z bio bavlny.
V nabídce je také plakát A2 vyšší gramáže, který svým provedením připomíná originální obraz. DPP se ve prospěch Fondu ohrožených dětí vzdává
veškeré provize z prodejů této charitativní kolekce.

D

Přehlídka
středních škol on-line
íce než 93 tisíc deváťáků stojí
nyní před rozhodnutím, kam dál.
S výběrem jim i za netradičních
podmínek pomůže největší přehlídka
středních a vyšších odborných škol
v Česku ScholaPragensis. Jubilejní
25. ročník proběhne 26. až 28. listopadu v on-line režimu. Místo v Kongresovém centru se nyní všechny školy musí
prezentovat v on-line režimu. „ScholaPragensis vždy sloužila nerozhodnutým uchazečům jako první seznámení
s nabídkou škol, jejich výukou a specializací. To díky základním informacím
o školách, fotogaleriím a videím zůstane zachováno i v on-line prostředí,“
uvedl Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky,
která se akce pravidelně účastní. ScholaPragensis je určena nejen žákům, ale
i široké veřejnosti.

V

Sportujte doma!
N
adace Pražské děti připravila pro
všechny děti z prvního stupně základních škol zřízených MČ Praha 1
sportovní on-line soutěž „Sportuj doma“.
Profesionální trenéři sestavili speciální
sérii sportovních video lekcí s doma dostupnými pomůckami. Děti si tak mohou
v domácím prostředí procvičit obratnost
a navíc získat jako odměnu zajímavé sportovní ceny v celkové hodnotě 30 tisíc korun. Nadace Pražské děti tak chce motivovat děti z centra Prahy ke sportování
i v průběhu vládních opatření, během kterých musely zůstat doma. Ty si vyzkouší
profesionálně sestavené lekce s pomůckami, které mají doma (koště, bota, toaletní
papír...). Když navíc předvedou, jak tyto
cviky samy zvládly, mohou vyhrát hodnotné sportovní odměny. Soutěž prozatím poběží do Vánoc s tím, že pokud by se vládní
opatření ještě protáhla, bude nadace uvažovat o dalších kolech. Za běžného chodu

pořádá Nadace Pražské děti sportovní projekt „V Praze naučíme děti sportovat“, díky
němuž se mohou všechny děti ze škol
a školek zřízených MČ Praha 1 pravidelně
účastnit sportovních aktivit, jako je tenis,
beach volejbal, bruslení, plavání a squash
zcela zdarma. Celý tento projekt se koná na
kvalitních sportovištích a pod vedením profesionálních trenérů. „Školy a školky v centru Prahy se vzhledem k historickým budovám potýkají s nedostatečně velkými
tělocvičnami pro výuku tělesné výuky,
a proto jsme se rozhodli v roce 2013 zajistit jim možnost sportovního rozvoje stejně,
jako mají děti v moderních budovách a jejich sportovních areálech škol,“ popsala
účel projektu ředitelka Nadace Pražské
děti JUDr. Dana Maršálková.V současné
době je však tento projekt vzhledem k vládním opatřením proti šíření koronaviru pozastaven. Informace o soutěži a video lekce
najdete na www.prazskedeti.info.

Nová pamětní deska
P
amětní deska v ulici Elišky Krásnohorské 2 nově připomíná příběh rodinných příslušníků rodin Bergmanových, Bondyových a Holznerových,
který je také příběhem kola Jozefa Gabčíka.
Lydie Holznerová se s matkou a sestrou odstěhovala z Teplic do Prahy poté, co byly
Německu postoupeny ty části republiky,
kde žilo více než padesát procent obyvatel
hlásících se k německé národnosti. Roku
1941 se provdala za MUDr. Jiřího Bondyho. Tlak protižidovských opatření dospěl
až k tomu, že Židé nesměli vlastnit jízdní
kolo, takže Lydie předala své kolo kolegyni,
zdravotní sestře Marii Šebestové. V rodině
Šebestových ho ale nikdo nevyužíval, takže
kolo putovalo k Mariině sestře Barboře Kuthanové, ale nakonec se zase vrátilo k Šebestovým. Před Vánoci 1941 Lydie Bondyová kolo nabídla Vlastíkovi Moravcovi,
jehož rodina se stala důležitým pomocníkem Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka, a kolo
našlo své osudové využití. Parašutisté na
kolech projížděli trasu jízdy Reinharda
Heydricha z Panenských Břežan, kde bydlel, do Prahy. Po akci kolo skončilo spolu
s dalšími předměty v rukou německých kriminalistů. Těm se majitele kola dlouho nedařilo vypátrat. Až zrada výsadkáře Karla
Čurdy vedla k odhalení podporovatelů parašutistů. Původní majitelka kola Lydie

Bondyová–Holznerová byla zatčena a s ní
i její matka Frieda Holznerová, manžel
MUDr. Jiří Bondy, jeho strýc Zdenko Bergman a oba jeho rodiče MUDr. Alexandr
Bondy a Hilda Bondyová. Krutému osudu
neunikly ani rodiny Šebestových a Kuthanových, které byly rovněž zatčeny. Všichni
byli 29. září 1942 odsouzeni k trestu smrti,
který byl vykonán 24. října 1942 v Mauthausenu v tzv. odstřelovacím koutě. Jiří
Bondy se vykonání trestu nedočkal. Byl dozorci umlácen v Malé pevnosti Terezín,
pravděpodobně již 22. července 1942.
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causa
Neznámí pachatelé zneužili jméno starosty
Prahy 1 Petra Hejmy (STAN) a vlivných
úředníků radnice. Na padělaných
smlouvách, které se týkaly nebytových
prostor, si tak přišli na statisíce korun. Věc
už řeší policie, pachatelům hrozí mnohaleté
tresty odnětí svobody. Rozčilený starosta
už oznámil, že věc nenechá bez
povšimnutí. Chce se přidat k trestnímu
oznámení.

PŘIPRAVILA MARCELA NEJEDLÁ, FOTO AUTORKY

Podvodníci zneužili jméno starosty!

Přišli si na statisíce
odle dosavadních informací se podvodníci zaměřili na podnikatele cizí
národnosti a ty, kteří nemají povědomí o radničních procesech.
„Navštívil mě vietnamský
podnikatel s tlumočníkem, který držel v ruce nájemní smlouvu, která byla uzavřena mezi
hlavním městem Prahou a tímto podnikatelem,“ uvedl očividně zneklidněný starosta Hejma.

P

Zmizeli jak pára
nad hrncem
Smlouvy byly podle něj dvě
a týkaly se nebytových prostor
Na Poříčí a v Jungmannově ulici, které v obou případech spravuje Praha 1. Podezřelý měl být
podle starosty už samotný fakt,
že smlouvy měly být uzavřeny
s magistrátem. Jenže to podnikatel nevěděl a podvod tedy neodhalil. Bohužel ho to přišlo
hodně draho. Na údajných kaucích zaplatil téměř půl milionu
korun a po zprostředkovatelích
smlouvy se samozřejmě slehla
zem. Teprve nemožnost kontaktovat druhou stranu smlouvy začala být podnikateli podezřelá a raději za starostou přišel
osobně. Jenže už bylo pozdě,
peníze byly zaplaceny. Ukázalo
se, že starosta vidí smlouvy se
svým podpisem poprvé v životě.

6
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„Je to jasný podvod a pana
podnikatele je mi upřímně líto,“
shrnul starosta. Smlouvy nebyly ani příliš zdařilé. Podle radnice je na nich padělané razítko,
které se vůbec nepodobá těm
užívaným Prahou 1 nebo magistrátem. Kromě Hejmova je na
dokumentech také falešný podpis magistrátního šéfa odboru
majetku Jana Raka. „Nebyl tam
ani pokus ty podpisy napodobovat,“ doplnil starosta.

Zneužili
koronaviru
Podvodníci dokonce zneužili
současného stavu pandemie
koronaviru. Podpis se uskutečnil v restauraci s odůvodněním,
že je kvůli epidemii uzavřena
budova úřadu. Podnikatel měl
kauci půl milionu korunu hned
po podpisu zaslat na číslo účtu
uvedené ve smlouvě. Okamžitě
tak učinil, protože se obával, že
by jinak byla smlouva neplatná
a o požadované nebytové prostory by přišel.
Policejní mluvčí Eva Kropáčová potvrdila, že policie přijala
trestní oznámení, které podal
poškozený podnikatel. „V současné chvíli kriminalisté zahájili úkony v trestním řízení pro
podezření z trestného činu podvodu,“ řekla.

K trestnímu oznámení se připojil také starosta Petr Hejma,
který zároveň vyzval místní
podnikatele, aby v současné
nouzové situaci nepodléhali výhodným nabídkám a raději si
všechny smlouvy pořádně v klidu pročetli. „Chceme také varo-

vat všechny podnikatele, zvláště cizích národností, kteří se tak
nevyznají v našem prostředí,
aby v žádném případě neuzavírali smlouvy mimo budovu úřadu,“ uvedl. Podvodníkům hrozí
za trestný čin podvodu až dva
roky vězení.

Starosta Hejma: K trestnímu
oznámení se připojím
odpis starosty Petra Hejmy (STAN) se objevil na padělaných smlouvách, kterým podvodníci připravili podnikatele o statisíce korun. „Podnikatel tímto podvodným jednáním přišel o kauci ve výši půl milionu korun,“ říká
starosta první městské části Petr Hejma.
● Podvodníci zneužili vaše jméno a uzavřeli padělané
smlouvy s podnikatelem. Jak jste se to dozvěděl?
Obrátil se na mě vietnamský podnikatel s tlumočníkem,
který byl upozorněn úředníky na nesrovnalosti v nájemní
smlouvě na nebytové prostory na Praze 1. Bohužel se ukázalo, že smlouvy byly padělané, včetně padělaných razítek
a padělaného podpisu starosty. Podnikatel tímto podvodným
jednáním přišel o kauci ve výši půl milionu korun.
● Jak by měli správně postupovat podnikatelé, kteří mají
zájem o prostory pronajímané první městskou částí?
Apeluji na to, aby podnikatelé neuzavírali smlouvu s nikým
mimo budovu úřadu, aby navštívili úředníky na radnici Prahy
1, kteří jsou jim k dispozici, a vše si u nich ověřovali. Pokud
jde jako v tomto případě o lukrativní prostory a větší množství peněz, je ideální mít českého právního zástupce.
● Budete sám podávat trestní oznámení?
K trestnímu oznámení se hodlám připojit.

P

Nákladní
elektrokola
mají na Těšnově depo

Na Těšnově začalo fungovat takzvané
mikrodep, sloužící k překládce zboží
z dodávek do kontejnerů a poté na
nákladní elektrokola, která je dále
rozvezou do podniků v centru metropole.
epot.bike sídlí přímo pod
magistrálou na Těšnově
u tramvajové smyčky,
kde bývalo parkoviště. Cílem je
snížit počet jízd dodávek centrem, a přispět tak k zlepšení
ovzduší v Praze. Depo bude fungovat šest měsíců v pilotním
programu. Pokud se systém
osvědčí, mohlo by další depo
vzniknout na levém břehu Vltavy. Pro město provozuje depo
společnost ekolo.cz.
„Cyklodepo bude fungovat jako přepravní terminál mezi dodávkami a nákladními elektrokoly. Společnosti sem zavezou
své zásilky a odsud probíhá další
zásobování do historického centra. V případě nedoručení zásilek se vrací sem, a ne na periferii, takže bude méně zbytečných
cest, s tím je spojeno méně emisí, menší zácpy a tak dále,“ řekl
náměstek primátora Adam
Scheinherr (Praha sobě).
Firmy do depa mezi 6.00
a 7.00 dodávkami navezou zboží, které odtud dále rozvezou na
kolech. Velikost zásilek bude zá-

D

ležet na každé z nich a na velikosti kol, která používají. „Minimálně polovina zásilek ve
městě jsou menší zásilky, které
se vejdou do těch nákladních
elektrokol. Samozřejmě, že tam
nikdo asi nepoveze ledničku,
spousta zásilek jsou malé balíčky,“ řekl Scheinherr.
V současné době je v depu
šest kontejnerů, další by měly
přibýt v následujících čtrnácti
dnech. „Kontejnery patří logistickým společnostem a hlavní
město jim zapůjčilo prostor
a vytvořilo zázemí pro kurýry,“
řekl Jakub Ditrich, jednatel ekolo.cz. Součástí depa je rovněž
nabíječka pro elektrokola.
Podle toho, jak se depo v následujícím půlroce osvědčí, rozhodne se město, zda místo na
Těšnově přebuduje nastálo či
zřídí ještě další depo. Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka (TOP 09) by mohlo být
na levém břehu Vltavy. Součásti
depa se stane také tzv. logistický hub, kde si budou moci lidé
vyzvednout zásilky osobně.

PREMIÉRA 28. LEDNA 2021
UVÁDÍ

MUZIKÁLOVOU KOMEDII
O LÁSCE AŽ ZA HROB
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V HLAVNÍCH ROLÍCH:

J. VOJTEK, M. DEJDAR, J. ČENSKÝ,
P. RYŠAVÝ, M. PEROUTKA, J. VÁGNER,
P. PECHA, V. DRAHOKOUPIL,
N. KONVALINKOVÁ, B. MATUŠ,
M. BITTNEROVÁ, S. POGODOVÁ,
O. BÁBOR, L. FINKOVÁ, J. KOPEČNÝ,
A. BARTOŠOVÁ, D. SYSLOVÁ, V. ZAVŘEL,
B. SLEZÁČEK, H. KŘÍŽKOVÁ, M. PACHLOVÁ,
N. ŘEHOŘOVÁ, M. SCHREINER,
D. HOŘÍNKOVÁ A MNOHO DALŠÍCH...
SCÉNÁŘ A REŽIE: ZDENĚK ZELENKA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK:
Pokladna Divadla Broadway, Na Příkopě 31, Praha
aha 1,
1, tel.:
t +420
420 225 1113
13 311.
V prodeji také v obvyklých předprodejích

WWW.LASKANEBESKA-MUZIKAL.CZ
PARTNER DIVADLA BROADWAY
A PŘEDSTAVENÍ:

PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

osobnost Prahy 1

Milan Peroutka:

PŘIPRAVILA ANNA JULIE ŘEHOŘOVÁ, FOTO ARCHIV MILANA PEROUTKY

Nikdy jsem nepochyboval o tom,
že Praha je můj domov
Dva bratři. Jeden bude duch, druhý s ním (jako jediný)
povede dialogy. Milan Peroutka ztvární jednu z hlavních
rolí v novém hit muzikálu s písněmi Waldemara Matušky.
Ten by mělo (pokud to vláda dovolí) uvést divadlo
Broadway již začátkem roku 2021. Muzikál s názvem Láska
nebeská však nebude žádná „slaďárna“. Tato hořká
komedie se nebojí udělat si legraci téměř z čehokoli.
Zbývá tedy poslední otázka… Představí se Peroutka v roli
mrtvého, nebo živého bratra?
● Znal jste Waldemara Matušku osobně?
Bohužel jsem ho osobně neznal. Je to pro
mě samozřejmě čest, ale já jeho repertoár
zase tak naposlouchaný nemám. Nevyrůstal jsem na tom a lhal bych, kdybych řekl,
že ano. Budu ho tedy vlastně poznávat
skrze muzikál a těším se na všechny písně
od tohoto velikána, které budu moct objevit. Na konkurzu jsem slyšel poprvé i píseň
Mám malý stan, což je prý hitovka. Znám
tedy samozřejmě Slavíky z Madridu a Lás-

ku nebeskou. Jo, a ještě Terezu. Tu jsem
dokonce zpíval na konkurzu do reality
show Tvoje tvář má známý hlas. Ale zbytek
Matuškových písniček moc ne. Možná si
u některých řeknu: „Jo, počkej, to vlastně
znám.“ Zatím se mi to ale moc nestává,
a tak se těším, až to tak bude.
● Víte už, jaká bude vaše role v muzikálu?
Vím. Bude to role Ondry. Půjde o jednu
ze dvou hlavních rolí. Jsou dva bratři a jeden z nich, snad to můžu říct, umře. Druhý

Kapela Perutě – Šimon Martínek, Daniel Rojek, Michal Jiráň, Milan Peroutka a Michal
Beneš.
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bratr ho však i po smrti neustále vidí. Díky
tomu budou vznikat různé vtipné situace.
Například, když bude mrtvý bratr radit
tomu živému, co má dělat a podobně. Samozřejmě nikdo jiný nebude vědět, že na
něj mluví, takže to bude velmi humorné.
Já se především těším, že půjde o velkou
roli. Teď jsem zkoušel jeden muzikál, kde
jsem se tak nerealizoval, a říkal jsem si: „Ty
jo, tak já bych chtěl něco velkého.“ A ono
to vyšlo. Těším se i na novou partu lidí a na
nový prostor, protože to bude moje první
představení v divadle Broadway.
● Baví vás jako herce a zpěváka muzikály?
Baví, ale ono se to nedá takto generalizovat. Každý muzikál je jiný – je to jiný
autor, jiná role, jiný děj. Toto bude hit muzikál písní, které lidi mají rádi, a to především proto, že je dobře znají. Já vím, že
v divadle Broadway tyto muzikály z hitů
nějakého umělce fungují moc dobře a vždy
mají velký úspěch. Těším se, že tohle představení uděláme pro diváky hlavně tak, aby
se co nejvíce bavili. Bude to, doufám, hodně
pozitivní věc.
● Jaké to je v době pandemie covid-19
pracovat zrovna tímto způsobem?
Já mám teď rýmičku, ale samozřejmě
hned jako první mě napadlo, že mám covid.
Měl jsem totiž autogramiádu a říkal jsem
si, že je divný mít roušku, protože na autogramiádu se lidi chodí fotit, objímat a tak
dále. Nikdo neměl roušku, a to ani já. Navzdory tomu, že všichni lidi od ochranky tam

osobnost Prahy 1
roušky měli. Tak jsem z toho asi měl špatný
pocit a už ten den večer mě začalo škrábat
v krku. Říkal jsem si: „No, tak je to tady…“,
ale bude to nejspíš klasická rýma z naší kapelní dodávky a hlavně z klimatizace, kterou tam máme. Teď si musím týden nějak
odtrpět a uzdravit se, ale nic většího to snad
nebude. Když tak není zač. (smích) Jinak
je ta práce pořád stejná, jen neustále visí
takový otazník ve vzduchu, jak to teda bude
dál. Samozřejmě divákům se do divadla asi
taky až tak moc nechce (rozhovor byl veden
v době před lockdownem, pozn. red.), protože je to trochu otrava a limit mít po celou
dobu nasazenou roušku. Ale já sám jsem
byl už v divadle dvakrát jako divák s rouškou a po pěti minutách to člověk už téměř
nevnímá, takže se to zvládnout dá.
● Vy jako herec, zpěvák a moderátor –
jak to zvládáte všechno dohromady? Co
vás z toho oslovuje nejvíce? Jestli byste
si měl vybrat jen jedno z toho, co by to
bylo do budoucna?
Mě asi nejvíce těší právě ta barevnost
a to, že se to tak doplňuje. Je to možná fráze, ale je to pravda. Baví mě jak moderování
Snídaně s Novou, tak představení i natáčení. Člověk by si v tom neměl moc vymýšlet, aspoň to je takový můj přístup. To, že
se já rozhodnu, že chci dělat jenom něco
z toho, neznamená, že to dělat budu. Prostě jsem na volné noze a člověk nikdy neví,
jaká příležitost mu přijde do cesty nebo co
se mu zrovna povede. Já jsem rád za všechno, co mi vyjde, a naopak vždycky, když je
to v něčem nové nebo jde o nějakou výzvu,
tak si to o to víc pak užiji.
● Vy sám žijete v Praze a tento časopis
je především pro čtenáře z Prahy. Jaký
máte k Praze vztah?

Chlapci spolu v této sestavě vystupují již pátým rokem. Historie kapely však sahá
až do roku 2013.
Mám Prahu moc rád. Vždycky, když se
odněkud vracím, tak na Prahu koukám
hodně kriticky. Koukám na ni jako turista,
jako kdybych přijel z jiné země, a vždy nadávám a říkám: „Tady by to mohli opravit“
a „Proč je tady ten chodník tak ošklivý?“
a „Proč se zas kope úplně všude najednou?“
Vždycky si říkám, že aspoň ten náš dům
musí být hezký, protože nemůžu pomlouvat ostatní s tím, že ani ten náš pak hezký
nebude. Snažím se tedy si alespoň ten domov hýčkat. Já jsem Pražák a vyrůstal jsem
tady už odmala. Jedním z míst, kde jsem
tedy trávil hodně času, je například Grébovka, protože jsme bydleli v její blízkosti.

Ta byla vždycky taková omšelá, neudržovaná a teď je nádherná. Těch míst a parků,
které vzkvétají, speciálně třeba i tady Střelecký ostrov (rozhovor byl nabírán v prostorech s výhledem na Střelecký ostrov,
pozn. red.), je čím dál víc. Pořád je ale ještě
spousta budov, a to paradoxně hlavně v centru, které jsou na nádherných lukrativních
adresách, ale stále jde jen o vybydlené
domy a nevím, jestli se tam řeší nějaké dědické spory nebo něco podobného, ale je to
velká škoda. Máme tady ještě rezervy, ale
musím říct, že veskrze to zatím pořád
vzkvétá. Já mám radost za každou opravenou památku a za každé grafﬁti na nové fasádě jsem hned naštvaný. Praha však bude
vždycky můj domov. Já jsem chtěl už odmala studovat v zahraničí, to jsem si dokonce
i splnil, ale nikdy jsem nepochyboval o tom,
že tady jsem doma.

Milan Peroutka

Své první písničky začal Milan Peroutka pro kapelu skládat již v roce 2012.

■ Narodil se 24. 3. 1990.
■ Je frontmanem kapely Perutě.
■ Hrál v seriálech Vyprávěj, Horákovi,
Gympl s (r)učením omezeným nebo
třeba Ordinace v růžové zahradě (v té
působí dodnes) a v televizní show Tvoje
tvář má známý hlas. Společně s Nikolou Čechovou moderuje Snídani s Novou, ale i Mixxxer show na Óčku.
■ Je synem spisovatelky Ivany Peroutkové a bubeníka kapely Olympic Milana
Peroutky.
■ Živí se jako herec, zpěvák a moderátor.

www.vase1.cz
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Rychlé moučníky k čaji
ny, kdy zima číhá za rohem a šeří se pořád dřív
a dřív, mohou být někdy
i pochmurné. Chmury ale vždycky spolehlivě zažene vůně pečení. Než se pustíte do toho velkého vánočního, upečte si s námi
rychlé moučníky, jako stvořené
k odpolednímu čaji.

Vychladlý dort pocukrujte
a podávejte. Můžete doplnit
ovocem, džemem či čokoládovou pěnou.

D

Jednoduchý dort

Japonský
tvarohový koláč
■ 3 vejce
■ 120 gramů bílé čokolády
(může být i tmavá)
■ 120 g tvarohu
Troubu předehřejte na
170 °C. Rozpusťte čokoládu
a nechte ji vychladnout. Bílky
oddělte od žloutků, žloutky smíchejte s tvarohem a s čokoládou.
Bílky ušlehejte a vmíchejte do
směsi. Zapékací mísu nebo for-

mu o průměru asi 18 centimetrů vymažte máslem, dno ještě
vyložte pečicím papírem a vlijte
do ní směs. Pokud budete péct
ve formě s odepínacím dnem,
obalte spodní část alobalem –
koláč se peče ve vodní lázni.
Formu vložte do plechu s vodou a pečte patnáct minut na
170 °C, potom snižte teplotu na
160 °C a pečte ještě patnáct minut.

INZERCE V1-1104

PRONÁJEM

SKŘÍŇOVÝCH DODÁVEK DO 3,5 T
A PLACHTOVYCH VLEKŮ.
David Mikula
4u .cz
d.mikula@space
606
+420 77 7 850

Volejte
kdykoliv

SPACE 4U s.r.o.,
Na Úseku 1249/4,
100 00 Praha 10 - Strašnice

space4u.cz
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Troubu předehřejte na
160 °C. Máslo umíchejte s cukrem a vajíčky, přidejte lžíci
mléka, citronovou kůru a vanilku, přidejte mouku smíchanou
s práškem do pečiva. Dortovou
formu o průměru 20 cm vymažINZERCE V1-1108

KRÁTKODOBÝ
I DLOUHODOBÝ

Kontakt

■ 225 g másla
■ 225 g cukru
■ 4 vejce
■ 1 PL mléka
■ 225 g hladké mouky
■ půl sáčku prášku do pečiva,
kůra z poloviny citronu
■ vanilkový extrakt nebo
trochu vyškrábané dřeně
z vanilkového lusku

te máslem a vyložte pečicím papírem.
Těsto vlijte do formy a pečte
asi 20 až 30 minut. Upečení
kontrolujte špejlí vpíchnutou
doprostřed dortu – pokud je po
vytažení suchá, je dort upečený.
Nechte vychladnout, podélně
rozkrojte a naplňte podle chuti.
Stačí ale třeba jen potřít džemem.

příroda

Zvířata v ohrožení:
plch velký nebo netopýr rezavý

Soutěžit mohou děti od 5 do
15 let, a to ve dvou kategoriích:
1) výtvarná kategorie – kresba,
graﬁka nebo malba formát A3
2) literární kategorie – poezie
nebo próza do 250 slov.
Své práce mohou děti posílat
na adresu sdružení Femancipation, z. s., Karmelitská 18,
118 00 Praha 1.
Více informací na telefonu
773 247 227. Děti by neměly
zapomenout připojit e-mailovou adresu na sebe, učitele nebo na rodiče. Na obálku se soutěžní prací napište: Soutěž
„Zachraňte plcha velkého“.
Uzávěrka soutěže je 25. března
2021.

Strakapoud střední. Je jen o něco menší než strakapoud velký,
ale zároveň zřetelně větší než strakapoud malý. Ozývá se výrazným
„gyk“, často v rychlé řadě, nebo naříkavým „kvééh“. Po potravě
pátrá hlavně v korunách stromů. Živí se převážně členovci, obzvláště pak hmyzem a mravenci, v malé míře též různými plody, semeny
či mízou. Do dřeva příliš často neseká, a proto hmyz žijící ve dřevě
(dospělce i larvy) získává pouze zpod vrchní vrstvy nebo odchlíplých kusů kůry. Žije převážně v lesích a parcích s vysokým zastoupením starých dubů.

Plch velký. Největší český plch. Je dlouhý až 18 cm a podobný
veverce. Je aktivní za soumraku a v noci. Piští a hvízdá. Občas si
vytváří letní zásoby, nikdy ne zimní. Potravou jsou mu listy, pupeny, kůra, žaludy, bukvice, ořechy, bobule, plody, někdy i hmyz.
Velmi dobře šplhá a skáče. Miluje listnaté, smíšené lesy, parky, zahrady. Žije v rodinách v dutinách stromů, škvírách ve skalách,
v budkách, někdy v budovách a garážích. Je znám jeho výskyt i v petřínských sadech v Praze.

Netopýr rezavý. Miluje dutiny starých stromů. Na jihu nebo při
zimování hledá úkryty ve skalních štěrbinách. V posledních letech
však bývá stále častěji nalézán i v lidských budovách (skulinky ve
zdech, úkryty v novostavbách, větracích šachtách nebo pod střešními panely). Vyletuje časně, ještě za světla, zprvu loví potravu
nízko nad zemí, později loví vysoko nad korunami stromů ve výšce
několika desítek metrů. Největší hrozbou je pro něj úbytek stromů,
v nichž rád žije. Je mírumilovný, člověka se bojí.

lch velký, lejsek šedý, netopýr rezavý nebo strakapoud prostřední. Pro řadu z nás prostě jen „nějaká
zvířátka“, kterým nevěnujeme
velkou pozornost. Pravdou však
je, že jich ve volné přírodě
i v městských zahradách a parcích povážlivě ubývá. Spolek Petřínská iniciativa proto vyhlásil
soutěž, jejímž smyslem je upozornit na chráněné živočichy žijící v centru metropole a zabránit jejich vyhynutí. Kromě
iniciativy se na soutěži podílí
také Werichova vila, České muzeum hudby, patrony jsou přírodovědec Jiří Sádlo a místostarostka Prahy 1 Eva Špačková.

P

www.vase1.cz

11

PŘIPRAVIL VLADIMÍR BARÁK, FOTO WIKIPEDIA.COM, FREENATURESPHOTOS

V Lobkovické zahradě i v prostoru celého
Petřína můžete běžně narazit na spoustu
živočichů. Několik z nich však patří mezi
ohrožené. Na tuto skutečnost má upozornit
nová soutěž určená dětem.

luštění
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku e-mailem ve
tvaru V1 – 11: ‚‚znění tajenky‘‘. Nezapomeňte
uvést jméno, adresu a telefonní číslo. Odešlete
na adresu soutez@a11.cz.

Tři vybraní řešitelé správných tajenek obdrží
knihu Náš Tradinář – Kronika rodinných
tradic, svátků a radostí
V tajence se skrývá citát Patricie Holečkové

INZERCE V1-1111

Přispějte na obnovu shořelého kostela.
Ministerstvo povolilo veřejnou sbírku

Vyplatí se kupovat
roční „tramvajenku“ na rok 2021?

Ministerstvo vnitra povolilo pořádání sbírky na obnovu
požárem zničeného kostela svatého Michaela v zahradě
Kinských. Ten oheň poničil minulý týden. Posílat mohou
zájemci své příspěvky na transparentní účet. Scházet se
budou příspěvky na obnovu kostela svatého Michaela v zahradě Kinských, který je znám jako také jako chrám sv. archanděla Michaela na transparentním účet 500089822/08

V posledních měsících se často a oblíbeně mluví o tom, jak
je pražská MHD moc levná. Ale opravdu to platí? Mě, coby
ročního předplatitele, vyšla jedna jízda městskou dopravou
v říjnu na 61 korun. Matematika je prostá. A to nezapočítáme mé odvody z daní pro financování pražské MHD. Roční
kupón sice stojí 3650 Kč a padá oblíbený argument o tom,
jak denně stojí Pražana MHD jen 10 korun. Jenže přijde pan

Čtěte na…

Čtěte na…

www.nasregion.cz
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veřejný prostor

Proč se tak jmenuje?
Praha 1 vysvětlí názvy ulic

adnice vytipovala ulice,
kde by měly tabulky být,
a nyní bude jednat s majiteli domů o jejich umístění.
„Do konce roku bychom chtěli
dojednat první sérii souhlasů
majitelů. Pak bude řada na památkářích a po jejich schválení

R

bude následovat výroba. Pokud
nedojde k nějakým problémům
a průtahům, mohli bychom na
začátku jara mít první tabulky,“
uvedl úřad městské části. Radnice Prahy 1 podle plánu, který
schválili radní, vytipovala pro
tabulky 73 ulic. Texty na tabul-

Podobné cedulky, jako plánuje Praha 1, má již Praha 8. Na jedničce ale budou navíc k dispozici speciální QR kódy. Ty naskenujete mobilním telefonem a na internetu díky nim zjistíte
další zajímavé podrobnosti.
INZERCE V1-1112

Chcete inzerovat ve Vaše 1?

Volejte Jitku
604 684 834
Více na www.vase1.cz

Dostane svou vysvětlující ceduli i Celetná? Tato ulice je dlouhá
přibližně 400 metrů a kdysi v ní také jezdily tramvaje. Dnes
má větší část ulice status pěší zóny. Název ulice pochází od
caltnéřů či caletníků, což byli pekaři zhotovující pletené housky, kterým se říkávalo calta.
kách zpracoval hlavně bývalý
archivář a kronikář první městské části Antonín Ederer. „Tabulky budou opatřeny znakem
městské části Praha 1 a QR kódem, který zprostředkuje podrobné informace včetně jazykové mutace,“ uvedl zastupitel
Karel Ulm (TOP 09), který je
jedním z iniciátorů projektu.
Popisu se dočkají ulice pojmenované po známých osobnostech, jako je Havlíčkova,
Opletalova, Palackého, Washingtonova, Nerudova, Husova
nebo Jungmannova, a také pražská nábřeží a známá náměstí.
Tabulky však nabídnou informace i o méně známých osob-

nostech z historie Prahy. V ulici
Na Kampě se například lidé budou moci dočíst, že ostrov Kampa je možná pojmenován podle
Tycha Ganzeba z Kampu, který
mohl pocházet z rodiny Tycha
de Braha a v 17. století zde
vlastnil dům.
Praha 1 není s nápadem vysvětlit své ulice první. Už v roce 2018 spustila Praha 8 projekt s názvem Ulicemi Osmičky.
Jako první byla odhalena dodatková cedule v libeňské ulici Voctářova. Ta je pojmenována po
posledním starostovi samostatného města Libeň Josefu Voctářovi, který se zasloužil o připojení obce k Praze v roce 1901.

INZERCE V1-1105

Bezpečnostní
informační
služba
HLEDÁ DO PRACOVNÍHO POMĚRU
UKLÍZEČKU, AUTOKLEPMPÍŘE A POMOCNÉHO KUCHAŘE
NABÍZÍME: 25 dnů dovolené, 4 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování,
stabilní pracovní dobu, možnost ubytování, příspěvek na rekreaci
POŽADUJEME: státní občanství ČR, trestní bezúhonnost
MÍSTO PRACOVIŠTĚ: Praha, KONTAKT: personal@bis.cz, 224 235 496

www.vase1.cz
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Radnice Prahy 1 plánuje ve vybraných
ulicích v centru metropole rozmístit modré
smaltované tabulky s vysvětlením, po kom
jsou ulice pojmenovány. První by se mohly
ve městě objevit na jaře příštího roku.

servis

Velkoobjemové

Jak na odpad v karanténě

kontejnery
elkoobjemové kontejnery (VOK) jsou přistaveny
v odpoledních hodinách
po dobu čtyř hodin (od 14.00 do
18.00 hod.). Po celou dobu přistavení je přítomna obsluha,
která koordinuje ukládání odpadů, aby byla maximálně vy-

V

okud se v domácnosti nachází někdo pozitivní na covid19, je nutné, aby se zde odpad netřídil. Veškeré odpadky
je nutné vhodit do dobře uzavíratelného pytle, zavázat,
vložit do dalšího pytle a znovu pevně zavázat. Tím se předejde
riziku, že by se odpadky rozvázaly, a pracovníci Pražské
služby by tak mohli být ohroženi. Takto zabezpečený pytel
patří pouze a jedině do směsného komunálního odpadu. Podobně to funguje i s použitými rouškami. Ty by se měly vložit
do pytle, ten dát do druhého pytle a jeho povrch vydesinﬁkovat. Je dobré se přesvědčit, že je pytel zavázaný.

P

3

užita kapacita 10 m . Obsluha
dále zajišťuje, aby případně
odevzdané využitelné odpady
bylo možné předat k dalšímu
využití.
Množství VOK je omezené
a městským částem je přiděluje
hl. m. Praha dle počtu obyvatel.

Stanoviště kontejnerů

Termín

■ Besední ul. č. 2 (roh parčíku)
■ Hellichova ulice
■ Cihelná č. 2
■ Horní Malostranské náměstí
■ Pohořelec (horní parkoviště)
■ Ostrovní ulice (u ZŠ naproti č. 12)
■ Jeruzalémská
■ Štěpánská x Řeznická
■ U Dobřenských
■ Široká (naproti FF UK)
■ Haštalská (u č. 2)
■ Masná x Malá Štupartská
■ Dlouhá (u č. 46)
■ Barvířská

pátek 18. 12.
úterý 24. 11., úterý 15. 12.
pátek 20. 11.
pátek 11. 12.
pátek 11. 12.
pátek 27. 11., úterý 15. 12.
pátek 20. 11.
pátek 18. 12.
úterý 8. 12.
pátek 13. 11., úterý 1. 12.
pátek 4. 12.
pátek 13. 11., úterý 1. 12.
úterý 8. 12.
pátek 4. 12.

INZERCE V1-1103

Kam a jak vyhodit roušku,
aby neohrožovala ostatní
■ Použité roušky je nutné vložit do plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm, pytel zavázat a jeho povrch vydezinﬁkovat. Pytle o tenčí tloušťce je nutné dát dva přes sebe. Pokaždé
je dobré se raději ještě jednou (nebo i párkrát) přesvědčit, že
je pytel skutečně pořádně zavázaný. Nyní se jedná o zabezpečený odpad. Tento pytel se vyhazuje vždy a pouze do popelnic
komunálního odpadu, tedy těch černých.
■ V žádném případě se tento druh odpadu neodkládá mimo
černé kontejnery, jinak by mohlo dojít k ohrožení pracovníků
svozových společností.
INZERCE V1-1106

PROFESIONÁLNÍ ÚKLID
Další desítky vtipů najdete
v aktuálním vydání časopisu SORRY

KANCELÁŘÍ, KOMERČNÍCH PROSTOR,
PRŮMYSLOVÝCH
Ů
S O C O
OBJEKTŮ
J
Ů
A VEŘEJNÝCH BUDOV

PROFESSIONAL
Nejste spokojeni s vaší úklidovou ﬁrmou?
Chcete ušetřit?
Zavolejte nám a nechte si připravit nabídku
na míru ZDARMA. | Nezalekneme se žádného zadání.
Pracujeme rychle, diskrétně a efektivně.
NABÍZÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDOVÁ ŘEŠENÍ,
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP A MAXIMÁLNÍ EFEKTIVITU
V NONSTOP REŽIMU

K dostání ve vybraných traﬁkách nebo jako
výhodné předplatné s dárkem na www.sorry.cz

14

www.vase1.cz

Pro nezávaznou kalkulaci volejte 777 745 640,
nebo pište na: info@bigcleaning.cz, www.bigcleaning.cz

INZERCE V1-1107

NEZAPOMENUTELNÁ
DOVOLENÁ
S PREMIUM GUIDE
AMAZING PLACES

Exkluzivní hotely, chalupy,
penziony, statky, farmy,


    
To vše najdete v magazínu
 
 

K dostání ve vaší trafice
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