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noviny pro staré Město, josefov a okolí. Založeno roku 2010. tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 4/ roč. XI
15. duben 2020 NOVINY

NEZÁVISLÉ

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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SLADKÁ EVA
z restaurace U Zpěváčků, 

na Struze 7, podává z okén-
ka k občerstvení i zdravý 

domácí léčebný med.

NA STOP Ě

Kapitán Korda

MÍSTNÍ 
Příběhy Podrobnosti čtěte na straně 6 - 7

dobromila rettiGová radí 
PraŽanŮm v této těŽké době

Staroměstské noviny 
děkují MČ Praha 1 
za podporu 
tohoto vydání

DAN A SAM
z lokálu dlouhááá, 

dlouhá 33, statečně podá-
vají Plzeň 12° ve speciálních 
chladících lahvích s sebou. 

čistota,
Pořádek 
a dobré 
vyhovění
v každé i maličké věci jest základ

MÍSTNÍ 
Příběhy

Magdaléna 
Dobromila

nejen proti 
chřipce
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Anna Marie 
Höppnerová (10) 

Mluvčí mladé 
generace

„Nejraději 
kuchtím 

zeleninový salát 
s tuňákem. Moc 

mi chutná.”

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Nejraději 
zavařuji kytaru 

do běla, 
mám to v roli.“   

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Kafe, 
a to několikrát 

denně. Nic 
jiného totiž 
neumím.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDE

STARÉ 
MĚSTO

VLTAVA

9 037 obyvatel

Přijďte si pro oběd 
do HOSTINCE 
U ROTUNDY, 

Karolíny Světlé 17. 
Výdejové okénko 

otevřeno pracovní dny 
od 11 do 15 h.

Gurmánův 
koutek

Citrón, zázvor, 
čaj a potit

109 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou...

Pište si tyto

Staroměstské nám. - 
Mariánský sloup v do-
bě epidemie znamená 
naději. 
Lidé se shlukují u stave-
niště, společně se modlí 
a kladou květiny k plotu. 
Jde o podobnou situaci 
jako například při morové 
epidemii 1713 - 1716, kdy 
jen v Praze umřelo 12 tisíc 
lidí z celkového počtu 40 

„...kterou jsem zaslechl

lidé se v čase  ePidemie chodí modlit 
k mariánské mU sloUPU jako kdysi

tisíc obyvatel, tady takřka 
každý třetí. Tehdejší pa-
novník Karel VI. vyhlásil, 
že morová rána je boží 
trest, a tudíž je především 
nutné se modlit. 
Dnešní odpůrci sloupu 
žádají rozehnání modlí-
cích se skupin kvůli záka-
zu shromažďování.
Sloup by zbořen vandaly 
v roce 1917.

Co teď nejraději 
vaříte a proč?

Lež musí být 
dostatečně 
velká, aby se 
mohla stát pravdou

Slyšeno: V pizzerii

MYSLÍTE, ŽE LZE KORONAVIRUS 
VYHNAT KLENÍM? 

ano: 12 %, ne: 88 %
Průzkum provedli členové skautského 
oddílu v období od 1. 4. do 8. 4. 2020,
mimo jiné na odběrních místech 
Staroměstských novin, v místních hos-
podách, kavárnách, na ulicích... 
dotazováno bylo: 100 respondentů

aGentUra media skaUt se Ptá v Ulicích

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Počasí 

16 °C
DUBEN

Slunce virus 
vyžene, ne, že ne

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Polévky! 
Jak říkala má 
prababička: 

Polívka je grunt, 
maso je špunt.“

Vážení hosté, 
vzhledem k situaci v zemi jsme nuceni mít 

restauraci zavřenou. nabízíme vám alespoň 
prodej formou okénkového prodeje a rozvozu 

jídel z omezeného jídelního lístku. 
nabízíme:

Polévky 39 Kč ● Obědy od 125 Kč
Kozel s sebou 0,5 l za 28 Kč

www.facebook.com/TlustaMys
www.tlustamys.cz

● Objednávku si můžete vyzvednout osobně 
u nás u okénka nebo vám ji zavezeme.

Platba jen v hotovosti, díky za pochopení 
● nouzové řešení - otevírací doba 

pracovní dny od 11.30 do 16 h 
● Vaše Tlustá myš ● Všehrdova 19, 

Praha 1 - Malá Strana
aktuální jídelní lístek na stránkách i facebooku.

Objednávky na tel. č.: 
257 320 409, 

605 282 506, 603 789 568

Jídelní lístek: 
www.pivniceurotundy.cz

Guláš 
s knedlíkem

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Nejradši vařím 
kafe, to mě 

postaví na nohy. 
Nejraději jím 
bramborák.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Nedávno jsem 
poprvé dělal 
kynuté těsto. 

Zamiloval jsem 
si droždí.“

staré Město - Radnice 
Praha 1 připravuje zá-
chranný balíček pro míst-
ní podnikatele, jejichž 
podnikání bylo zasaženo 
zákazy kolem epidemie.
„Zastavujeme valoriza-
ci nájemného, dáváme 
možnost odsunu plateb 
za nájmy podnikatelů.  
Připravujeme soubor 
pomoci pro podnikatele, 
který jim pomůže překo-

nat toto nelehké období,“ 
oznámil starosta městské 
části Praha 1 petr Hej-
ma.
V důsledku vládních opa-
tření je zavřená drtivá 
většina provozoven. Živ-
nostníkům vznikají ob-
rovské škody.
Naděje se tak upínají 
k 12. dubnu, kdy vláda vy-
hodnotí situaci a rozhod-
ne, co dál.

starosta hejma: 
nikoho v tom 
nenecháme!

Starosta Petr Hejma 
s dobrovolnými hasiči Prahy 1

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Linka pomoci 
občanům

Linka pomocLinka pomocii
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

staroměstské noviny: 
jednička v místní inzerci

lidé se v čase  ePidemie chodí modlit 
k mariánské mU sloUPU jako kdysi

Při rozsvěcení stromu hrála 
melodie z Krkonoškých pohádek

Dívka ze str. 3

ště
Vítězka místní soutěže 
v konejšení veřejnosti 
Dobromila Stejskalová.

Vzpomínáme!

Bouřlivý 
rok 1920

miss dobré srdce

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Restaurace & Steak
AKCE DUBNA

Vážení hosté,
nikdo není nynější situací potěšen 
a i přes vyhlášení nouzového stavu v ČR, 
bychom Vám rádi zpříjemnili chvíle strávené 
doma nebo v zaměstnání. 
Kromě rozvozu jídla zdarma až k Vám, nabí-
zíme mimo jiné naše pivo ale i vína z vinařství 
Konečný. Na fotografii vidíte naše Prosecco (kvů-
li ochranné známce Prosecca, je použit náš název 
Frizzante). Udělejte si hezký večer, nebo odpo-
ledne, doma s vínem a třeba sýrovým prkénkem 

a olivami s naším do-
mácím pestem. 
Vaše objednávky 
přijímáme na tel. č.
+420 730 629 299, 
v čase 9 - 21 h. 
Mimo standardní na-
bídky máme ještě roz-
šířenou nabídku! 
Aktuální jídelní lís-
tek najdete na našich 
stránkách i na face-
booku. 
Těšíme se na Vaše 
objednávky!

Team restaurace 
Kampárium

ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA 
● E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 ● www.kamparium.cz, FB

Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do konce roku.

www.npmk.cz

VýstAVA k 350. VýRoČÍ ÚMRtÍ 
j. A. koMenskÉHo

© Lukáš Fibrich

zde mŮŽe 
bÝt váŠ 
inzerát!

volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

Autor 
repliky 
sochař 

Petr Váňa

Ilustrační foto je z doby mezi lety 1915 
(už stojí sousoší Jana Husa) a 2017 
(sloup ještě nestrhli vandalové)
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Staré Město - Nemocni-
ce Na Františku vyhově-
la Ústřednímu krizovému 
štábu a přijala šest se-
niorů infi kované korona-
virem. Starostu Prahy 1 
Petra Hejmu požádal 
o tuto výpomoc premiér 
Andrej Babiš. 
Městská část Praha 1 
Nemocnici Na Františku 
vlastní. Za podporu po-
děkoval také náměstek 
ministra zdravotnictví 
Roman Prymula. 
„Řada subjektů hledá dů-
vody, proč se nezapojit. 
V tomto případě tomu 
bylo přesně naopak. Po-
moc Nemocnice Na Fran-
tišku považuji za vzoro-
vou,“ prohlásil Prymula.
Zdravotníci přespávají 
v hotelu poblíž nemocni-
ce, aby nepřišli do kon-
taktu se svými rodinami. 
Přestože byla účast dob-
rovolná, nikdo neodmítl 

a toho si nejvíc vážím,“ 
děkuje ředitele nemocni-
ce David Erhart.
Nemocnice Na Františ-
ku úzcel spolupracuje se 
Střediskem sociálních 
služeb Praha 1.

nemocnice na FrantiŠkU 
Pomáhá celé rePUblice

Personál Nemocnice 
Na Františku

Víte, že...
V roce 1847 byla v nemoc-
nici provedena první am-

putace končetiny v celkové 
éterové anestezii v Evropě.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

TELEF. LINKA POMOCI 
224 948 465

nebo 800 160 166

OBĚDY PRO SENIORY ZDARMA
JaMES dEan PRaGUE (V Kolkovně 1)
Obědy k vyzvednutí vždy od 11 do 12 h 

osobně nebo donáškou. Volejte 800 160 166

PLES SENIORŮ 
SE PŘESOUVÁ

7. 12. 2020 OD 17 h
V PALÁCI ŽOFÍN

„Středisko 
sociálních služeb 
Prahy 1 bojuje 
v první linii,“ 
říká Petr Burgr, 
radní MČ Praha 1

v návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky 
o vyhlášení nouzového stavu 

a omezení volného pohybu osob.

OZNÁMENÍ

nebo 800 160 166

Stredisko sociálních 
služeb Praha 1 v době 
hrozby epidemie

Středisko sociálních slu-
žeb Praha 1 děkuje Jed-
notce dobrovolných ha-
sičů při MČ Praha 1, kteří 
preventivně dezinfi kují 
domy s pečovatelskou 
službou a další veřejné 
budovy.

PODĚKOVÁNÍ

Třídění 
roušek

MÍST
NÍ 

Příběh
y
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EPIDEMIE 
KORONAVIRU
Proměnil Prahu 
v město duchů, 
ale s blížícím se 
teplým počasím 
slábne, až zmizí 

docela. Slunce, to 
je náš spojenec.

LIDÉ
Lékaři, sestry, 

hasiči, policisté, 
pracovníci so-

ciálních služeb, 
dobrovolníci...
ti jsou v první 

linii, ale neštěstí  
semklo všechny. 

&Vítěz Poražený

REDAKTORKY Sofi e (15) 
a Anna (10) složily rozvernou 

píseň proti koronaviru.

Písní Proti 
koronavirU

CO NOVÉHO V REDAKCI



5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu Tema

inzerce

MÍST
NÍ 

Příběh
y

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Optika na Újezdu je 
příkladem skvělé provozovny, která si zaslouží 
podporu nás všech, v této těžké době zvlášť.“

Provozovna otevřela 
poprvé dveře pro své 
zákazníky v roce 2009 
a od té doby jejích slu-
žeb využily již tisíce lidí. 
Majitelkou je paní Ale-
na schopfová, která 
prodejnu nezavřela ani 
v době koronavirového 
nátlaku. Což lidé urči-
tě vítají. I teď je třeba 
řešit ztracený šroubek 
a upadlou nožku brýlí. 
Prodejna je zaměřená 
na služby opravdu pro 
všechny. Její nabídku 
pozitivně hodnotí lidé 
bez rozdílu: Ti, kteří si 
přijdou pro značkový 
módní model brýlí, stej-
ně jako ti, kteří ocení 
především jejich funkč-

nost. I v této složité době 
vám na místě optomet-
ristka změří zrak a najde 
ty správné brýle. Diopt-
rické, sluneční i sportov-
ní - nebo variantu v po-
době kontaktních čoček. 
Téma kontaktních čoček 
nás v tomto „rouškovém 
čase“ a při častých změ-
nách počasí velmi zau-
jalo.  Vidíme to v televizi 
docela často. Zpovídaný 
nevidí na toho, s kým 
mluví, v horším případě 
mu brýle padají. Vedou-
cí prodejny Naďa Amb-

rožová se nám přiznala: 
„Když vyjdu z domu 
ven, cítím ty komplikace 
s brýlemi a rouškou. Už 
mne napadlo, že bych 
měla kontaktní čočky 
nosit častěji, protože to 
je dobré řešení a jejich 
používání není vůbec 
nic složitého.“
Své zákazníky lákají do 
Přátelské optiky také 
díky různým slevovým 
akcím. Do 31. května 
můžete využít i 30% sle-
vu na samozabarvovací 
skla Sensity.

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

nost. I v této složité době rožová se nám přiznala: rožová se nám přiznala: 
„Když vyjdu z domu „Když vyjdu z domu „Když vyjdu z domu „Když vyjdu z domu 
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PodPorUjeme 
MÍSTNÍ 

ŽivnostníkyPetr Hejma, starosta

Malostranská 
kavárna

Alena 
Schopfová

Přátelská oPtika 
Újezd 46, malá strana

Újezd 46 Brýle a pak uvidíme

do akce se zaPojUjí stovky dobrovolníkŮ 

radnice Prahy 1 PoskytUje 
zdarma roUŠky seniorŮm 

i dalŠím občanŮm
Vedení prahy 1 vyzva-
lo všechny dobrovol-
níky, aby se zapojili do 
iniciativy ROUŠKY PRO 
PRAHU, která má za cíl 
poskytnout ručně šité 
roušky všem potřebným 
spoluobčanům. 
Přednostně jsou vydává-
ny seniorům a následně 
i ostatním obyvatelům. 
Roušky mohou dobrovol-
níci přinášet na radnici 
ve Vodičkově 18 každý 
všední den od 9 do 12 
hodin, kdy jsou zároveň 
vydávány. Jejich steriliza-
ce je zajištěna v Nemocni-
ci Na Františku.
„V rámci akce ROUŠKY 
PRO PRAHU, která má 
jeden hlavní cíl: poskyt-

nout šité roušky co nej-
většímu počtu občanů, 
jsme jich dosud vybrali 
přes 3 tisíce, a to jak při-
činěním jednotlivců, tak 
i třeba díky iniciativě 
Sousedskapomoc.cz,“ 
uvedl starosta prahy 1 
petr Hejma.
Praha 1 darovala 50 ši-
tých roušek Sjednocené 
organizaci nevidomých 
a slabozrakých SONS.
Radnice zároveň žádá 
všechny ochotné lidi, aby 
roušky nenosili přímo do 
Střediska sociálních slu-
žeb, ale do sběrného mís-
ta ve Vodičkově 18. 
„Senioři jsou nejriziko-
vější skupinou, nesmíme 
žádné riziko podcenit,“ 

Nové zprávy
ze Starého Města 

MÍST
NÍ 

Příběh
y

Linka pomoci 
občanům

CHODEC 
PRAŽSKÝ
CHODEC CHODEC 

Společnost Generali 
koupila obchodní dům 
Kotva. Podle informací 
Staroměstských novin 
za čtyři miliardy korun. 
Budovu teď čeká re-
konstrukce pod vede-
ním developerské spo-
lečnosti Sekyra Group. 

kotva mění 
majitele, bude 
velká oprava

vysvětlil 1. místostarosta 
petr Burgr. „Velké po-
děkování patří dobrovol-
ným hasičům.“
Do šití roušek se zapojují 
divadla, chráněné díl-
ny, zaměstnanci radnice 
nebo střediska soci-
álních služeb, učitel-
ky, seniorky z klubu 
Haštalka nebo tomáš 
a z dalších zařízení a také 
mnoho jiných dobrovol-
níků.
„Chtěl bych ze srdce po-
děkovat všem, kteří jste 
se zapojili. Jste skvělí. 
Když si budeme pomá-
hat, společně to lépe 
zvládneme,“ poděkoval 
občanům starosta Prahy 1 
petr Hejma.

Občané nosí roušky 
na radnici Prahy 1. 
Roušky procházejí 

sterilizací, zatím jich 
bylo rozdáno více 

než 5 tisíc.

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1
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„Uvař starou slepici 
při hovězím mase do 
měkka, potom vyřízni 
prsíčka, ostatní sle-
pici v moždíři dobře 
utluč, dej ji do hrnce, 
přidej k ni rozkráje-
nou mrkev, petružel, 
celer a kousek zázvo-
ru, nalej na to polívku, 
v níž se slepice vařila, 
a nech to hodinu vařit. 
Zatím usekej drobně ta 
vyříznutá prsíčka, dej je 
do hrnku, přidej k tomu 
kousek nového másla, 

čtyry žloutky, rozkloktej 
to s půl žejdlíkem vlažné 
polivky, tu ostatní polív-
ku proceď skrze husté sejt-
ko, a když se vaří, zaklok-
tej (zakverluj) ji s těmi 
žloutky a prsíčkama, a vlej 
ji hned do mísy, sice by se 
srazila.“

Takže: 
1 stará slepice 
1 hovězí maso, mrkev, 
   petružel, celer, zázvor 
1 nové máslo
4 žloutky

váŠ inzerát do těchto 
novin vyrobíme zdarma 

Pro více podrobností volejte 
monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@staromestskenoviny.euinzerce@staromestskenoviny.euinzerce@staromestskenoviny.eu

Pro více podrobností
monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@staromestskenoviny.eu

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 za grantovou 

podporu kulturních rubrik

OBEC 
BARÁČNÍKŮ 

Staré Město 
a Josefov, 
Jana Žižky 
z Trocnova 

SHÁNÍ NOVÉ 
ČLENY
Kontakt: 

Rychtář Klíma  
tel. č.: 732 400 665

E-mail:
pa.klima@centrum.cz

Vzdělavatelka: 
Kratochvílová  

tel. č.: 604 629 354

„Uvař staroU slePici Při hovězím mase do měkka, 
Potom vyřízni Prsíčka, ostatní slePici v moŽdíři 
dobře UtlUč, dej ji do hrnce...

Takže:
1 stará slepice 
1 hovězí maso, mrkev, 
   petružel, celer, zázvor 
1 nové máslo
4 žloutky

Příběh vroUcí lásky 
sUdiPrava & dobromily

Jan Alois Sudiprav 
Rettig, buditel 

němka Magdalena dobromila 
artmannová měla kliku, že se 
jí podařilo provdat za českého 
právníka Jana Aloise Sudi-
prava Rettiga, obrozence 
tělem i duší. Jí bylo sladkých 
22 a jemu 37 let.
Otec jí zemřel, když jí bylo 
sedm, tak se s matkou samy 
jen těžko protloukaly.
Už tehdy se o mladé Magda-
léně říkalo, že by uvařila svá-
teční oběd i ze staré ponožky.

Po sňatku se Sudipravem 
si velmi polepšila, když ten-
to obrozenec pracoval jako 
radní v různých českých 
městech. Zemřel, když bylo 
dobromile 60. Jejich dcera 
Jindřiška byla zpěvačka, 
syn Ondřej Liboslav bio-
log. dobromila zemřela na 
vodnatelnost, obezitu a se-
lhání jater. Její poslední přání 
bylo, aby ji, umírající, polo-
žili na podlahu. 

Magdalena dobromila Rettigová 
(1785 - 1845) uměla ženám a dív-
kám pomoci. nesmrtelnou se však 
stala až po svém receptu na polév-
ku ze staré slepice.
Toto své klíčové dílo napsala Dobromila v době, 
kdy už její milovaný manžel Sudiprav nemohl cho-
dit, protože mu otékaly nohy - tedy někdy po roce 
1840, kdy napsal svou zásadní báseň Sňatek ze žer-
tu (knižně 1841). Činorodý Sudiprav sestavil požár-
ní řád, upravil služby ponocných (Rychnov nad 
Kněžnou). Překládal z latiny a řečtiny, byl kreslíř a ilu-
strátor. Publikoval v časopisech Čechoslav, Dobro-
slav, Milozor. Když dostal chřipku, Dobromila 
mu uvařila tuto zásadní polévku:

dobře UtlUč, dej ji do hrnce...dobře UtlUč, dej ji do hrnce...

sUdiPrava & dobromilysUdiPrava & dobromily
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staroměstské noviny k poctě 
humoristickým listům (1920)Pivní reForma (2/4)

Pokra-
čování 
příšté

„U třetího čísla už začalo jakési bručení, neboť 
sponzorovaný občan snědl tři slanečky...“ A pak došlo na číslo sedm.
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„Uvař staroU slePici Při hovězím mase do měkka, 
Potom vyřízni Prsíčka, ostatní slePici v moŽdíři 
dobře UtlUč, dej ji do hrnce...

Kalendárium 
Starého Města

Karel 
Strakatý

PĚVEC HYMNY

Vojta 
náprstek
MECENÁŠ

DUBEN

karel strakatý 
*2. 7. 1804 Blatná 
†26. 4. 1868 Praha
Operní pěvec, první inter-
pret národní hymny Kde 
domov můj. 

eman Fiala 
*15. 4. 1899 Praha 
†24. 6. 1970 Praha
Komik, režisér. Kabaret  
Červená sedma. 

karel Bendl 
*16. 4. 1838 Praha 
†20. 9. 1897 Praha
Hudební skladatel, přítel 
Antonína Dvořáka.
 
Vojta náprstek 
*17. 4. 1826 Praha 
†2. 9. 1894 Praha
Vlastenec, mecenáš. Je po 
něm pojmenováno muze-
um na Betlémském nám.

Bernard otto seeling
*12. 3. 1850 Praha 
†20. 4. 1895 Praha
Sochař. Autor  16 soch pro
Prašnou bránu.

jaroslav průcha 
*24. 4. 1898 Skvrňany
†25. 4. 1963 Praha
Herec, režisér, šéf činohry 
Národního divadla. 

Karel 
Bendl

SKLADATEL

Eman 
Fiala
HEREC

dobromila ví, jak z toho vendobromila ví, jak z toho vendobromila ví, jak z toho vendobromila ví, jak z toho vendobromila ví, jak z toho ven

čistota,
Pořádek 
a dobré 

vyhovění

„

Potom vyřízni Prsíčka, ostatní slePici v moŽdíři 
dobře UtlUč, dej ji do hrnce...dobře UtlUč, dej ji do hrnce... dobromila ví, jak z toho vendobromila ví, jak z toho vendobromila ví, jak z toho vendobromila ví, jak z toho ven
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Pomník radeckého: Proč je ho třeba 
vrátit zPátky na malostranské náměstí

Despekt spojený  
s českým pohledem na 
vojenské řemeslo re-
spektive na české vá-
lečnictví, nebýval vždy 
pravidlem. 
Hrabě Jan Josef Václav 
Radecký z Radče ve své 
vojenské kariéře dosáhl 
hodnosti polního maršá-
la. Traduje se o něm jako 
o Žižkovi, že neprohrál se 
svým vojskem žádnou bi-
tvu, ve které velel.
Radecký pocházel ze sta-
ré české šlechty původ-
ně sídlící ve tvrzi Radeč  
u Nového Bydžova. Že ne-
prohrál žádnou svoji bitvu, 
vyniklo v dobovém kon-
textu ještě více proto, že  
v dlouhé době vlády tří habs-
burských panovníků (císař 
František I., Ferdinand V.  
a František Josef I.),  

se kterým Radecký sloužil 
v aktivní službě, byly jejich 
ostatní válečné úspěchy 
mizivé.
Radecký byl znám tím, že 
dovedl stmelit mnohoná-
rodnostní armádu v jeden 
celek. Mimo jiné 
proto, že rozuměl 
každému vojáku, 
který k němu pro-
mlouval ve svém 
rodném jazyce, 
těch jazyků bylo 
údajně v rakouské 
říši jedenáct.
Jeho kult se proje-
voval i v tehdejších 
českých zemích. 
Proto byl již po ne-
celém roce po jeho smrti  
v Praze odhalen Radecké-
ho bronzový pomník na 
Malostranském náměstí.
Model pro odlití pomníku 
vytvořili bratři Emanuel 
a Josef Maxovi. Pomník 
ztvárňuje stojícího mar-
šála, jak v jedné ruce drží 
žerď s vlajkou a v levé ruce 

maršálskou hůl. Oblečen 
je v obyčejné polní unifor-
mě. Stojí na velikém štítě, 
který nese osm vojáků 
představujících přísluš-
níky různých druhů vojsk  
a zbraní. Je to antický mo-

tiv.
Po pádu Rakouska 
v roce 1918 se jako 
v každé revoluci ob-
jevuje potřeba zba-
vovat se minulosti. 
Tak také pomník 
Radeckého, nesmy-
slně prý symbol 
habsburské monar-
chie, byl odstraněn. 
Byla to ukvape-
ná reakce (vždyť 

Radecký byl přece Čech  
a ne Rakušák). V jeho 
době habsburská říše byla 
i naším státem, se kterým 
byli Češi ztotožněni. A Ra-
decký sloužil tomuto státu 
a sloužil dobře. 
Je také nutno si uvědomit  
a pokud možno zacelit 
absenci památek tohoto 

typu, vzniklou akcentová-
ním jiných dějinných ob-
dobí nebo dějů. 
Pro novou instalaci mluví 
i to, že toto výtvarné dílo 
je skutečné krásné, jak se 
ostatně může každý zblíz-
ka přesvědčit v lapidáriu 
Národního muzea na 
pražském Výstavišti. Dá se  
s klidným svědomím říci, 
že nemá v Praze ani jinde  
u nás srovnání. Už jen pro-

to by mělo být nabídnuto 
tisícům očí denně, které 
projdou dnešním Malo-
stranským náměstím (a kde  
dnes dominanta tohoto 
typu vyloženě schází), a ne- 
jenom mizivému počtu 
návštěvníků lapidária.
Určitě by bylo dobré, kdy-
by nám Radeckého připo-
mínalo i něco jiného, než 
jenom populární skladba 
Radeckého pochod.     

RichaRd 
händl
spisovatel, 
spolek Šatlava

Maršál Radecký 
na Malostranském 
náměstí (vizualizace)

maršál 
byl čech 
a hrdina. 
neprohrál 

žádnou 
bitvu. 
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu

Fo
to

: A
rc

hi
v

 Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny
Poděkování Poděkování 

Komentáře, básně, glosy, postřehyKomentáře, básně, glosy, postřehy

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

prázdný karlův most, 
prázdný staromák 
i Václavák, opuštěné 
ulice a uličky centra, 
zavřené restaurace, 
zavřené krámky s ký-
či, žádné koloběžky, 
žádná pseudohistoric-
ká auta, žádní turisté, 
žádný hluk… 
Co bychom za to jako 
obyvatelé Prahy 1 dali 
ještě před pár týdny. Ale 
tohle není výsledek opat-
ření politiků, po kterém 
všichni tak volali. Je to vis 
maior – zásah vyšší moci, 
se kterým si nikdo neví 
rady a nikdo také neví, co 
nás čeká.  
jisté ale je, že pan-
demie koronaviru 
změní tvář centra do 
budoucna. Ochrome-
ný turistický ruch bude 
znamenat krach mnoha 

provozoven zaměřených 
čistě na zahraniční ná-
vštěvníky, vzkvétajícímu 
byznysu krátkodobých 
pronájmů také odzvoní. 
Jsem daleka toho, abych 
velebila pohromu, která 
srazila na kolena celý svět 
a která bude mít (při nej-
menším) nedozírné eko-
nomické následky.
Všechno zlé je ale k něče-
mu dobré. Tohle neštěstí 
ukázalo, jak dokáže být 
většina lidí solidárních 
a v těžkých chvílích si vzá-

jemně pomáhat. Možná 
to je nějaké memento od 
Boha, či chcete-li od pří-
rody, abychom se zastavi-
li, zamysleli se nad svými 
životy i nad podobou pro-
storu, který okolo sebe 
vytváříme. 
Abychom si lépe vážili 
toho, co máme a uvědo-
mili si, na jak křehkých 
základech to všechno sto-
jí. Možná je to také šan-
ce pro to vrátit do Prahy 
(a obdobně do dalších 
zahraničních velkoměst) 
normální život a normál-
ní podnikání. 
Jak to celé dopadne si 
netroufnu odhadovat, ale 
chci se těšit, až si dám na 
Kampě zase pivo se sou-
sedy… Přeji vám všem 
hodně síly a pevné zdraví!

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

UŽ víme, na jak křehkÝch 
základech vŠechno stojí

GLOSA DNE

jeŠtěŽe měli roUŠkU, jinak bychom 
si mysleli, Že chtějí něco skrÝvat

sAMoZŘejMĚ, kDo 
v těchto dnech nepí-
še o situaci prožívané 
poslední měsíc, jakoby 
nepsal. 
Dny, které jsme prožíva-
li a stále ještě prožíváme, 
nemusíme nazývat viro-
vou pandemií, ale naopak 
rouškovou anti pandemií, 
kdy skutečnost, že stoupá 
počet nemocných, se stává 
problémem druhotným, 
protože především se řeší 
nedostatek roušek všeho 
druhu. 
Lidé naplněni českou kre-
ativitou na to odpověděli 
šitím náhrad o sto šest. Je 
to možná tím, že nedosta-
tek čehokoliv, není přede-
vším pro starší generaci 
nic nového. Stačí si vzpo-
menout na osmdesátá léta, 
kdy nastalo období nedo-

statku jistého druhu zboží 
a tehdy si ženy také mu-
sely pomoct. O to legrač-
něji vypadal pan předseda 
vlády se svými ministry, 
když na tiskových konfe-
rencích oznamovali, že je 
roušek dost a jako důkaz 
měl posloužit fakt, že to 
oznamovali s rouškami na 
obličejích. 
V době, kdy lidé nosi-
li zakrytí cest dýchacích 
ze všech možných druhů 
látek, naši členové vlády 
předstoupili před veřej-
nost v rouškách, jak se říká 
těch ofi ciálních, které ani 
v nemocnicích nemohli se-
hnat. 
Bylo to, jakoby před čtyři-
ceti lety tehdejší předseda 
vlády Lubomír Štrougal 
oznamoval národu, že je 
energetická krize, nebude 

tedy dostatek uhlí na to-
pení a vyzýval občany, aby 
se teple oblékali. To vše by 
se odehrálo v přetopené 
místnosti předsednictva 
vlády a pan (omlouvám se, 
soudruh) předseda by měl 
na sobě péřovou bundu, co 
se dala výjimečně sehnat 
jen v Tuzexu.

SN duben 2020

Premiér 
Babiš

PETR BURGR 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky 
a Středisko sociálních slu-
žeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

Vážená redakce,
mohu potvrdit! Byli 
jsme se podívat na sta-
roměstském náměs-
tí na místě, kde bude 
stát Mariánský sloup. 
skutečně zde sálá sil-
ná a velmi příjemná 
energie. 

Manželé Poupětovi
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Zprávy a tipy pište na: redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Tenhle okamžik připo-
míná příběh, který jsem 
slyšela. 
Evropani přijeli k indiá-
nům a měli naplánované, 
co v jejich zemi všechno 
stihnou. Indiáni jim po-
máhali nést zavazadla, 
ale po třech dnech se  roz-
hodli, že dál nepůjdou. 
Když se jich Evropani 
ptali proč, jejich odpověď 
byla, duše potřebuje  do-
běhnout tělo.
To teď připomíná naši 
situaci, žili jsme v napětí, 
stresu, chtěli jsme stih-
nout to a to. 
Čas se zastavil. Planeta 
saturn je strážce času. 
Nyní vstoupil do znamení 
vodnáře, je v disharmo-
nickém aspektu s pla-
netou Uran. Tahle celá 

konstelace  nám  ukazu-
je umění vylaďování na 
úrovni kolektivní, ale i in-
dividuální s tématy bez-
pečí a řádu s vodnářskou 
revolucí a evolucí. 
saturn je teď v těsné 
blízkosti s planetami 
pluto, jupiter a Mars, 
které jsou ve znamení 
kozoroha. Kozoroh před-
stavuje vše, co je pevné, 
pluto je čistič. Mars to-
muto procesu dodává sílu 
a  jupiter expanzi. 
Jsme v přechodovém pro-
cesu, spíše v jeho začátku 
či borcení. Staré jistoty 
přestávají platit. 
Naposledy byl saturn 
ve znamení Vodnáře 
v roce 1991, v rámci bor-
cení systému v  revoluč-
ních letech 1989.

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDYHVĚZDYHVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

ASTROLOŽKA DAGMAR KOCŮRKOVÁ

koronavirUs: chvíle, 
kdy se zastavil čas

ČTENÁŘÍ 
PÍŠÍ

stvořitel zasáhl ve 
snaze zředit lidské 
zástupy prostřednic-
tvím skutečného pána 
tvorstva - lidskému 
oku neviditelného - 
koronaviru…
Ze dne na den takto Bůh 
zlikvidoval air bnb, kte-
réžto podnikání vyháně-
lo z původních domovů 
rezidenty celé Evropy 
a nutilo je k hromadnému 
úprku... Zredukovala se 
přelidněnost měst. 
Na nás, lidech, nyní Stvo-
řitel požaduje, nechť se 
každý jeden z nás zamy-
slí nad svými prioritami 
a přebuduje svůj žebříček 
hodnot.   
Lidstvo dostalo příleži-
tost se alespoň trochu 
napravit a stát se lepším... 
prostřednictvím JINÉHO 
MYŠLENÍ, jak ostatně 
bylo předpovězeno.

Vaše pilná čtenářka 
Jana Loucká, 

DPS U Zlaté studně 1

Šance na novÝ 
začátek

kdy a jak Romaneto 
vzniklo?
„Naše Cestovně pružino-
vé Divadélko Romaneto 
vzniklo na 31. 12. 2000 
v Loretánské ulici na 
Hradčanech. Hrajeme au-
torské hudební pohád-
kové příběhy pro děti 
i rodiče. Základní dva 
členové souboru jsou Ja-
roslava Nárožná a já, Ro-
man Korda. Společně tvo-
říme vystoupení, hudbu, 
texty a písničky.“
Co všechno hrajete? 
„V současné době má 
soubor v repertoáru pat-

náct pohádkových titulů 
a hudebních pořadů. Na 
kontě máme 5 CD, DVD 
s videoklipy, fi lmovou In-
diánskou pohádku a má-
me také svůj FanKlub, se 
kterým pořádáme letní 
dětské tábory. Před Váno-
ci jsme pokřtili v Divadle 
Semafor nejnovější CD 
Pohádkový rokenrol. Při 
vícečlenném představe-
ní zveme hosty - přátele 
a hudebníky k produkci, 
za což všem děkujeme.“ 
Ale letos o Velikono-
cích jste pro děti hrát 
nemohli…
„Je nám po živém hraní pro 
děti smutno. Aspoň jsme 
tedy děti potěšili nahrá-
ním Velikonoční pohád-
ky Jak pan Slepička a pa-

ní Kohoutková malovali 
vajíčka na Youtube s bo-
nusem pěti nových video-
klipů Romaneta na písně 
z CD Hudebně tanečního 
pořadu HU-TA-PO! a z CD 
Pohádkový Rokenrol! 
Další představení včetně 
zmiňované Indiánské po-
hádky jsou též na Youtu-
be Divadélka Romaneto.“ 
Co chystáte nového?
„Vystoupení s premiérou 
po prázdninách a máme 
roztočené videoklipy k pís-
ním z pohádek... Přejeme 
vám všem zdravé a veselé 
jaro i léto a samozřejmě 
podzim i zimu.

 Zdraví 
Kapitán Korda 

a Jarka Legranda
Fešanda.

Monika
Höppner
Rozhovory, 
kultura,
inzerce

divadélko romaneto: hrajeme dál (na yoUtUbe)
rozhovor s PrinciPálem romanem kordoU

archiv Romaneta: Kapitán Korda, Slávek 
akordeon Brabec  a Jarka legranda Fešanda. 
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Pro líné Ještě línější

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 
Duben 2020 / XI. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner 

● Redakce: Jiří Pěkný 
● redakce@staromestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Franz Kafka: PROMĚNA (37.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř nachází výhody proměny v hmyz

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

Neúprosně dotíral otec 
a syčel přitom jako divý. 
Jenže Řehoř neměl ještě 
vůbec cvik v couvání, šlo 
to opravdu hodně poma-
lu. Kdyby se jen byl směl 

otočit, byl by ve svém po-
koji hned, ale on se bál, 
že zdlouhavým otáčením 
připraví otce o trpělivost, 
a každým okamžikem mu 
přece hrozilo, že mu hůl 
v otcově ruce zasadí smr-
telnou ránu do rad nebo 
do hlavy. Nakonec však 
Řehořovi...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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SN

Pokračování příště

11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu

Otec dotírá holí

Mezi zásadní investice 
patří například obno-
va páteřních vodovod-
ních řadů z káranské 
vodárny, rekonstruk-
ce významných vodo-
jemů, rekonstrukce dru-
hé poloviny Ústřední 
čistírny odpadních vod 
či úpravny vody v Podolí. 
Rada Hlavního města 
Prahy schválila již v červ-
nu střednědobý investič-
ní plán pro roky 2020 -
- 2024,   dle kterého by 
měly investice do vodo-
hospodářské infrastruk-
tury dosáhnout mezi lety 
2020 - 2024 více než 16 
miliard korun. Zvýšená 
nutnost investic vyplývá 
z historického podfi nan-

cování vodárenské infra-
struktury v Praze. 
Cena vodného a stočné-
ho v Praze zůstává stále 
na úrovni celostátního 
průměru a ve spotřeb-
ním koši Pražanů před-
stavuje 1,4 % čistého pří-
jmu domácností.
Průměrný Pražan utratí 
za vodné a stočné měsíč-
ně asi 270 korun, což je 
zhruba 9 korun denně. 
Jeden litr kvalitní pitné 
vody stojí stále méně než 
pět haléřů.

PrahU čekají zásadní investice 
do vodohosPodářského majetkU

Pražská vodohospodářská společnost a.s. plánuje 
v letošním roce investice ve výši 2,6 miliard 

Víte, že...
nejdelší česká řeka 

Vltava pramení u obce 
Kvilda na Šumavě

Pražská vodohospodářská spo-
lečnost (PVS) rekonstruuje vo-
dárnu v Podolí a vybuduje odtud 
nové propojení do vodojemu na 
Floru. 

Podolská 
vodárna

inzerce

Koutek pro chytré hlavy

otázka: Víte, jak se jmenu-
je náměstí, kde je tato kašna, 
zvaná Wimmerova?
nápověda: Kdysi se tu pro-
dávalo uhlí.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Sova sedící na bidýlku zdobí 
vchod do Platýzu (Národní 37).
Správně: Jana Votrubová, Jiří Plch
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Slavné ženy

Herečka národního divadla
jarmila Horáková

Jarmila Horáková (1904 
- 1928) byla zářivá herec-
ká hvězda 20. let. Aktivně 
se věnovala atletice, díky 
níž měla krásnou a pruž-
nou postavu. 
Od roku 1926 hrála v Ná-
rodním divadle. Zemřela 

nečekaně ve 24 letech na 
zhoubný nádor na moz-
ku. Režisér Jiří Frejka vy-
dal její osobní deník pod 
názvem Deník Jarmily 
Horákové. Hrála napří-
klad ve fi lmu  Pohádka 
máje (1926). 

Jiří 
Frejka, 
přítel

Karel 
anton, 
režisér

Marie 
laudová, 
učitelka

Jarmila zemřela 
ve 24 letech



inzerce

děkUjeme v této těŽké době

OTEVÍRACÍ DOBA: RESTAURACE: po-pá 8:00 - 4:00 ● so+ne 9:00 - 4:00
Kuchyně vaří do 23:00 ● KLUB: po-ne 21:00 - 6:00

www.jamesdean.cz ● info@jamesdean.cz ● Telefon: +420 606 97 97 97

obědy zdarma 
Pro seniory 

obědy k vyzvednutí vždy od 11 do 12 h 
● osobně nebo donáškou ● volejte 800 160 166

james dean Prague 
(v kolkovně 1, staré město)

v rámci nouzového stavu nabízí pro seniory obědy zdarma

Příští číslo vyjde
15.května

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

Aktuální vtip z 80 let starých novin

Proč čtu
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Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

MÍRA LÉDL
Fotograf těchto novin

Tip: Čtenáři SN

Mazlíčci 
Starého Města

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

Posíláme fotku našich 
dvou mazlíčků, 

kteří nám dělají velkou 
radost už 10 let 
v Dlouhé ulici

Foto: Rodina Smetanova

FIFI & LILI

sLÁVek jAnoV 
zakladatel Akademie 

j. Foglara
„Protože jdou na kloub 

tolika záhadám a tajem-
stvím jako Tam-tam ze 

Stínadel.“

TAKOVÉ KOLEDNÍKY NIKDO NEČEKAL!  Dvě mouchy jednou 
ranou! Plynové cvičení a koleda v jednom (jaro 1940)

Modré okénko 
si zaslouží 
nejen proto, že 
už 10 let krásně 
fotí pro SN

Staroměstské noviny jsou k mání 
v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám.5

Volejte Monice, tel.: 777 556 578


