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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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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

®
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724 021 789  
224 948 465

petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Je to místní poctivá živnost,  

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN Na 
straně 5

ALFAFILA, S.R.O.
Václavské náměstí 28, Praha 1

SbOR bRuncvík
slaVí 15 let
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 Str. 4 - 5

Místní 
podniky

DUO Z DLOUHÉÉÉ
Usměvavé slečny Bára
a Terka čepují skvělou 

Plzeň v Lokálu Dlouhááá na 
adrese Dlouhá 33. Přijďte 

na jedno.

Na STop Ě

Kapitán Korda
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Příběhy Str. 6 - 7

utajená sestra 
nataši golloVé

Exkluzivně! Otec herečky nataši Gollové, brněnský politik František  
     xaver Hodáč, počal dceru s herečkou Andulou Sedláčkovou, když
          chodila s úžasným hercem a svůdníkem Hugo Haasem...

Marcella 
Sedláčková

nataša 
Gollová

unikátní kreslený malostranský 
kalendář na rok 2022 

již V Prodeji!

tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz
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Anna Marie 
Höppnerová (12) 

Mluvčí mladé 
generace

„V šapitó Azyl 78 
na cirkusovém 

představení 
Cesty. Krása 
všech krás.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Divadlo Archa, 
nedožité 70.
narozeniny

Mejly Hlavsy. 
Úžasné.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

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

Jednou větou...

Kde jste byli naposledy 
za kulturou?

Slyšeno: Po volbách v hospodě

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: To mi 
připomíná otázku: 

Kampak vyrazíš 
za písničkou?“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Letní scéna
Musea Kampa, 

skvělé představení 
Werich. Nádherné 

prostředí.“

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Ve Venuši ve 
Švehlovce na 

Švejkovi a moc 
jsem se pobavil!“

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Bez blbých
lidí by nebyla 
sranda.

● „Proč bychom měli přijít 
na váš muzikál Bratři?“
Jan Franc (21): „Chtěli 
jsme udělat projekt, který 
se svou kvalitou vyrovná 
zahraničním muzikálům…“
Richard Mašata (18): 
„Viděli jsme s Honzou ve 
Varšavě muzikál Piloti
a ten nás inspiroval. A tak 
jsme hledali téma…“
Jan: „Dlouho… I když 
jsme mladí, zajímalo nás 
téma první světové války…“
Richard: „A pak zača-
la příprava, několik let to 
trvalo. Vyloupl se z toho 
příběh čtyř sourozenců, tří 
bratrů a jedné sestry.“
Jan: „Muzikál je věnovaný 
padlým hrdinům.“
Richard: „Je to o svobodě, 

Potkali se V hybernii a teĎ sPolu
dělají PŮVodní ČeskÝ MuZikál bratři

poutech mezi bratry, lásce 
a snech…“
● „A co hudba, jaká je?“
Richard: „Hudba, kterou 
jsem napsal, je kontrastní 
vůči vážnému tématu vál-
ky. Jde tématicky o muzi-
kálovou hudbu, ale využí-
váme i rapu…“
Jan: „Libreto a texty pís-
ní napsal Filip Šinkner. Já 
jsem producentem muzi-
kálu a alternuji roli bratra 
Pavla. V muzikálu vystoupí 
spousta úžasných herců
a zpěváků, například Aneta 
Krejčíková, Pavel Režný, 
Josef Fečo, Zdeněk Maryš-
ka, Esther Mertová a další, 
a režíruje ho Lukáš Pečen-
ka…“
Oba: „Tak přijďte!“

Richard Mašata se s Janem Francem po-
tkali, když ještě byli malí kluci, při zkoušení 
muzikálů v Hybernii. A teď je čeká 11. lis-
topadu premiéra muzikálu Bratři v Divadle 
na Fidlovačce, na kterém se oba podílejí.

„
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Počasí 

15°C
říJEn

V říjnu mráz a větry - 
- leden, únor teplý

Praha 1 řeší
ProbléMy

s krátkodobÝM 
ubytoVáníM

Obyvatelům Prahy 1, posti-
ženým negativními dopady 
krátkodobého ubytování 
v bytech, je určeno nové 
kontaktní místo zřízené 
při Výboru proti vylidňo-
vání centra a pro podporu 
komunitního života Zastu-
pitelstva Prahy 1.
„Mohou se na nás obracet 
občané postižení fenomé-
nem krátkodobého ubyto-
vání se svými stížnostmi,  

podněty i dotazy. Ty poté 
budou řešeny v rámci 
struktury úřadu,“ vysvětlil 
starosta Prahy 1 Petr 
Hejma.
E-mail kontaktního mís-
ta je: chcisevkliduvyspat@
praha1.cz. Tel. číslo: 221 
097 241.
Kontaktní místo bude spo-
lupracovat se státní sprá-
vou, samosprávou i s měst-
skou policií a Policií ČR.

Dá se v centru
prahy žít?

REStAuRAcE 
u pARlAMEntu

Kaprova 6

Pečená kachna,
dva druhy 

knedlíků, zelí

Gurmánův
koutek

239
kč

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Covid kulturu 
prosel. Teď 

kultura náhradní 
různého druhu 

chodí za mnou.“
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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

PráVě VycháZí: žertoVná kniha básní 
                           ondřeje höPPnera

k Mání V ateliéru 
PaVla & olga, tržiště 6
nebo Volejte Monika 777 556 578

umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

Za čas i druhou
našel jsem tuhou...

celá báseň v knize (plus 150 dalších)

VČetně nePřekonatelné: 
uMřela Mi Ponožka

Potkali se V hybernii a teĎ sPolu
dělají PŮVodní ČeskÝ MuZikál bratři

Richard Mašata a Jan Franc
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choreografii muzikálu Bratři
má na starosti Dominik Jandus

Fo
to

: Y
ou

tu
be

Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště

Místní mistryní se stala Jana 
Bílá. Opálila se za 2 minuty.

Místní Mistryně 
V oPaloVání raMen
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1921

ště

Místní mistryní se stala 
Jana Bílá. Opálila se cobydup.

Místní Mistryně 
V oPaloVání raMen
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www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

redakce letěla 
cessnou 172

Co nového v redakCi

Tak to byla jízda, tedy vlast-
ně let. Monika a Anička 
Höppnerovy za redakci no-
vin znovu slavily 90. naro-
zeniny pana Zdeňka Špačka 
(syn Karla Högera), tento-
krát letem letadlem Cess-
nou 172 k Českým Budějo-
vicím. „Jsem rád, že jsem 
letěl a dokonce mohl i pilo-
vat. Bylo to milé, že mi pilot 
Radek Matyáš řízení svě-
řil,“ řekl po letu pan Špaček
s tím, že si přál větší tur-
bulence. Inu, není se čemu 
divit, vždyť pan Špaček dřív 
pracoval jako pilot a poslé-
ze jako technik v televizi. 
Redakce ve zdraví přežila
a již je pozvaná na další let 
se Špačkem.

zleva Matyáš, Špaček
a redakce vzadu
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Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

chlaPeckÝ sbor bruncVík ZVe na koncert s náZVeM roZVernÝch Patnáct aneb bruncVíČí radosti

Za jedné mrazivé led-
nové noci roku 2006 
vznikl, za vydatné po-
moci pekáče buchet 
a hrnce horkého va-
ječňáku, Chlapecký 
sbor Bruncvík. Sbor 
čistě klučičí, který 
podporuje zvídavost, 
hravost i rozpustilost 
a povzbuzuje k tomu 
ty stydlivější povahy, 
neboť právě nezbed-
ná klučičí energie 
dává zpěvu ten správ-
ný esprit, ve smíšeném 
prostředí spíše potla-
čovaný.

Mottem sboru je radost 
z hudby a aktivního 
muzicírování. Postu-
pem času se sny o na-
studování bachovských 
partitur transformo-
valy, protože klučičí 
naturel a rozhodnutí 
nepracovat pouze s vy-
branými jedinci, nýbrž 
rozezpívat všechny 
děti, pomalu změnil 
skladbu repertoáru. 

Dnes Bruncvík putuje 
širokým spektrem 
hudebních stylů
a pravidelně osciluje 

na počátku byla láska k čisté-
mu chlapeckému hlasu a touha 
s ním pracovat. zakladatelka 
Bruncvíka lenka Mensa pištěc-
ká se pustila do neznámých vod.

chlaPeckéMu sboru bruncVík je letos
už Patnáct let. sbor slaVí koncerteM

mezi vážným a etnic-
kým repertoárem.

Bruncvík nejezdí 
na sborové sou-
těže, ale všichni jej 
znají z Malostran-
ského masopustu, 
rozsvěcení vánočního 
stromu, Spolkových 
dnů, ale také z pravi-
delných koncertů.

Po prvních schůz-
kách ve starém bytě 
na rozhraní Smícho-
va a Malé Strany sbo-
ru na pár let poskytl 
azyl Hlahol. Od 
roku 2014 má Brun-
cvík díky MČ Praha 1 
pronajatu zkušebnu 
Na Poříčí 16.  Není 
to rozlehlý sál, ale

s několika knihov-
nami, prostorem pro 
hry či čekárnou pro 
maminky plní funkci 
útulného i bezpečné-
ho přístavu. A nové 
zájemce kdykoli rád 
přivítá.

Výročí vzniku Chla-
peckého sboru 
BRUNCVÍK osla-
víme koncertem 
R O Z V E R N Ý C H 
PATNÁCT aneb 
Bruncvíčí rados-
ti 2006 - 2021 
ve čtvrtek 21. října
v 18.30 h v kostele 
sv. Šimona a Judy 
v Dušní ulici. Více 
informací o sboru 
najdete na www.
bruncvik.eu.

Jiří ŠAlAMOun:
kDO nEviDěl, 

nEuvěří, tO Mně 
věřtE

do 31. 10.
Jiří Šalamoun je žijící 
legenda knižní ilustrace 
a animovaného filmu. 
Autorově doposud nej-
rozsáhlejší retrospektivní 
výstavě v Museu Kam-
pa je právem věnována 
podstatná část expozice 
dobrotivému Maxipsovi 
Fíkovi.

SvAtOSlAv BÖHM:
pŮDORySy pAMěti

do 5. 12.

Vzhledem k tomu, že se 
Museu Kampa podařilo 
řadu prací Svatoslava 
Böhma citlivě zrestauro-
vat po povodni v Krnově 
roku 1997, mohou být 
uskutečněny jak výstava, 
tak doprovodná publi-
kace zaměřené přede-
vším na umělcovu tvorbu
z období 60. let až po pří-
chod normalizace. Svým 
kontextuálním záběrem 
a důrazem na souvis-
losti výtvarného vývoje 
tento projekt navázal na 
linii výstav věnovaných 
umělcům z okruhu Musea 
Kampa.

OnlinE AkcE
Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu
a webu muzea. 
● Kódy a krajiny 2 
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
● Podcastová komen-
tovaná procházka po 
uměleckých dílech 
Musea Kampa - Pro-
cházka v okolí muzea po 
sochách a do sluchátek.
●  „Werichova vila je 
taková naše celoživot-
ní láska” - O Werichově 
vile s architektem Mar-
kem Tichým. 

praha 1, Malá Strana, u Sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRAntiŠEk kupkA

František kupka, 
Studie opice

HLeDám
BRiGáDu

Nabízím nošení firemní 
korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce,

tel.: 777 55 65 78
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představujeme místní podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Majitel Alfafilu
václav Hromádka

Václavské náměstí 28, Praha 1

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu
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PodPorujeMe 
Místní  

žiVnostníkyPetr Hejma, starosta

ALFAFILA, S.R.O.

známky
do sbírky

pan Hromádka je
vášnivý vypravěč

Místo, kde na vás dých-
ne nostalgie, odpadne 
stres, a nakonec se vám 
bude těžce odcházet. Asi 
by člověka nenapadlo, že 
hovoříme o obchůdku se 
starými pohlednicemi, 
známkami či mincemi. 
Ale je to tak. Jakýkoliv pod-
nik totiž vždy dělají lidé.
A v tomto případě to platí 
dvojnásob. Majitel Václav 
Hromádka je totiž nesku-
tečný sympaťák - studnice 
vědomostí s pamětí, kterou 
by mu kdekdo mohl závidět.
Vystudoval práva, vystří-
dal řadu povolání, včetně 
dlouholeté vojenské služby, 
kterou, jak sám říká, oprav-

du nenáviděl. Hned po ní si 
začal hledat cestu ke sbírání 
starých pohlednic, mincí 
či známek a jeho obchů-
dek dnes naleznete v pasáži
U Stýblů. Za výlohou pozoru-
je ruch velkoměsta a vtipně 
glosuje dění ve společnosti.
Prodejna pana Hromádky 
tedy není jen o nakupová-
ní nebo prodávání. Stačí si 
vzpomenout na nějaké mís-
to či období - a je zde velká 
šance, že k němu pan Hro-
mádka nalezne pohlednici, 
sadu známek či mincí. Když 

nenajde nic? Má v rukávu 
příběh vztahující se nejen 
k Praze. Našli jsme zde na-
příklad i známky ze Severní 
Koreje nebo pohledy z těch 
nejzazších koutů naší repub-
liky. Když se Václava zeptáte, 
jakých artefaktů si cení nej-
víc, tak vám odpoví: „Nejra-
ději mám staré pohlednice 
z pražských hospod, které 
dnes už třeba ani nikdo ne-
zná.“

Otevřeno je v pracovní dny 
11 - 18  h a v sobotu 11 - 16 h.

černá 
kronika

Ve věku 91 let zemřela 
3. října vynikající hereč-
ka, divadelní pedagož-
ka, malířka a výtvarnice 
Blanka Bohdanová.
S herectvím začala již 
v pěti letech, když v pl-
zeňském divadle hrála 
jednu z lištiček v Ja-
náčkově opeře Příhody 
lišky Bystroušky. Byla 
členkou činohry Ná-
rodního divadla. V roce 
2015 převzala na jevi-
šti Národního divadla 
Cenu Thálie za celoži-
votní činoherní mistrov-
ství. Získala také cenu 
Františka Filipovského 
v roce 1996 a 1997 za 
dabing. V Národním di-
vadle v Praze v průběhu 
50 let vystoupila ve více 
než 80 rolích. Čest její 
památce.

Blanka Bohdanová

pEtR HEJMA (My, co tady žijeme, StAn), 
starosta MČ prahy 1: „Obchůdek pana Hromádky by 
si určitě přálo mít každé historické město. Držíme palce!“

chlaPeckÝ sbor bruncVík ZVe na koncert s náZVeM roZVernÝch Patnáct aneb bruncVíČí radosti

Děti zpívají s radostí
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chlaPeckéMu sboru bruncVík je letos
už Patnáct let. sbor slaVí koncerteM

lenka Mensa pištěcká
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Objednávky: 606 347 573, pokud hned nezvedám telefon, 
pracuji, zavolám Vám zpět.

Adresa: Poliklinika Národní, Národní 9, Praha 1
3. np. - výtah k dispozici, platby v hotovosti

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA 
NEHTOVÁ ROVNÁTKA
PROfESIONÁlNÍ PéčE O NOHy

PRO cElOu RODINu
yvona Kadeřábková

členka české podologické společnosti

Moderní péče o nohy, pomoc při ošetření ztluštělých 
a mykotických nehtů, nasazení nehtového rovnátka, 

reflexologickou masáž…

Těším se na Vás!

Dvojí život politika F. X. Hodáče
íše se rok 1923. 
Z Brna do Prahy 
přijíždí miláček 

žen, již tehdy slavný herec 
Hugo Haas. 
Ještě téhož roku se An-
dula Sedláčková, zřejmě 
největší hvězda tehdej-
šího Národního divadla, 
stala jeho první milen-
kou. To, že byla tak tro-
chu vdaná za architekta 
a filmaře Maxe Urbana, 

jim nepřekáželo. Hugo 
svoji první lásku dokonce 
představil mamince, snad 
si tehdy myslel, že se An-
dula rozvede.
V roce 1925 se po před-
stavení v Divadle na Vi-
nohradech na večírku 
poprvé setkali Andula 
Sedláčková a již tehdy vý-
znamný politik František 
Xaver Hodáč (tatínek Na-
taši Gollové). 

P

Začátkem 60. let se 
Marcella Sedláčková  
živila jako metařka.

Víte, že...

Pan F. X. Hodáč žil vzorný život ob-
líbeného politika, měl v Brně ženu, 
dceru Natašu a slušné příjmy. Pak 
přijel do Prahy a potkal veselou he-
rečku Andulu Sedláčkovou.  

Hodáčovi bylo tehdy 42 
let, Andule 38. Na večír-
ku se pilo a tančilo, pak 
se ženatý Hodáč s vdanou 
Andulou někam vytratili.
Za devět měsíců dne 6. 3. 
1926 se narodila Marcella 
Sedláčková. Dlouhá léta 
trvalo, než vyšlo najevo, 
kdo je jejím otcem. 
Pro paní Adélu Hodáčo-
vou to tehdy musela být 
rána. Ani ta však nerozbi-
la jejich manželství. Ho-
dáč se o rodinu dobře sta-
ral a díky svým příjmům 
ji dokázal vzorně finančně 
zajistit.
Nemanželská Hodáčova 
dcera Marcella Sedláč-
ková se záhy také dala 

k divadlu. V roce 1950 
byla odsouzena na 12 let 
vězení kvůli vypomáhání 
útěku za hranice. Pustili 
ji však díky amnestii za tři 
roky. Úspěchy pak měla  
i ve filmu (hrála ve 27 fil-
mech, například dvorní 
dámu v pohádce Byl jed-
nou jeden král). 
Ke konci života trpěla 
zdravotními problémy 
a ještě se musela starat  
o nemocnou matku An- 
dulu. Po smrti maminky 
v roce 1967 (srazila ji 
motorka, když venčila 
psa) emigrovala Marcella 
s hercem Soběslavem Sej-
kem do Švýcarska. Oba se 
ale záhy vrátili.

Marcella Sedláčková spá-
chala sebevraždu roku 
1969 v Praze ve věku 43 
let. 
Co o své sestře říkala 
Nataša Gollová? „Rodiče 
se snažili mi tu situaci 
vysvětlit, ale byla jsem 
mladá.“  Po smrti Nata-
ši Gollové se všichni se-
šli. Andula Sedláčková  
s Marcellou i manželé 
Hodáčovi. Všichni odpo-
čívají nedaleko od sebe na 
Vyšehradském hřbitově. 

PROF. JUDR. FRaNTišeK X. HODáČ
Významný politik, poslanec. Otec Nata-

ši Gollové a Marcelly Sedláčkové.
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NaTaša GOLLOVá,
dcera F. X. Hodáče

HUGO HaaS,
milenec Sedláčkové

SVaTeBNí FOTO rodičů Nataši Gollové

Marcella 
Sedláčková, 

dcera Hodáče 
a herečky 

Anduly 
Sedláčkové

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

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

257 531 839
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PiVní reforMa (1/3) staroměstské noviny k poctě 
humoristickým listům (1921)

Pokračování příště
Sousedé, piva je málo! Každý den po půllitru, to nemá žádný nic. Navrhuji, 

aby dle domovních čísel měl každý jeden den právo napít se dle libosti.

Zde MŮže 
bÝt Váš 
inZerát!

Volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(Monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-Mail:

Vlídné ZacháZení!

Bylo to sice trapné podívání pro ostatní,
ale každý se těšil, až přijde „jeho den“.

 Tema

Kalendárium 
Starého Města

Josef 
Durdík
filosof

Maryša 
šárecká

spisovatelka

říJEn

● Josef Durdík 
*16. 10. 1837 Hořice 
†30. 6. 1902 Praha
Filosof, syn pražského 
klenotníka.
 
● Dobroslav Líbal 
*15. 10. 1911 Praha 
†9. 2. 2002 Praha 
Historik urbanismu. 
Zdokumentoval budovy 
Pražské památkové péče. 

● Přemysl Freiman 
*15. 10. 1921 Libkovice 
†3. 8. 1984 Praha 
Novinář, režisér, noční 
hlídač v Muzeu Bedřicha 
Smetany. 

● Maryša Šárecká 
*16. 12. 1890 Praha 
†15. 10. 1958 Praha
Spisovatelka. Přátelila se 
mj. s Mikolášem Alšem. 
 
● Stanislav Bechyně 
*20. 7. 1887 Přibyslav 
†15. 10. 1973 Praha
Jako jeden z prvních 
využil vlastnosti betonu. 
Autor paláce Lucerna. 

● Josef Truhlář 
*16. 10. 1840 Talín 
†14. 2. 1914 Praha 
Knihovník a vydavatel.

Stanislav 
Bechyně

konstruktér

Přemysl 
Freiman
režisér

Dvojí život politika F. X. Hodáče

Andula Sedláčková, 
matka Marcelly
Sedláčkové a vdaná 
milenka Huga Haase

Haas a jeho 
milenka 
Andula 
Sedláčková
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a novoměstských novin.

kAMpAnulA pOřáDá BEnEFiČní AkcE nA pODpORu zDRAvOtně i JinAk pOStižEnýcH (ARtEviDE, DEylOvA ŠkOlA, 
OázA, citADElA A DAlŠí) i nA pODpORu živOtA SpOlkŮ A zAcHOvání GEniA lOci pRAHy 1.

☺

,

Spolkový den se ko-
nal 16. 9. v parku 
Kampa. I přes déšť to 
byla pěkná akce, která 
představila spolky Pra-
hy 1. Akci pořádala MČ 
Praha 1. Malostranské 
noviny přispěly hudeb-
ním dárkem a lékař
a Malostraňák Mudr. 
Jiří Kučera představil 
spolky, které se věnují 
zdravému pohybu.

RelaxArte Sanato-
rium - ozdravné cen-
trum, je tu již 3 roky
a cvičí ve školách Malé 
strany 3x týdně. Také 
v parcích i na Jadranu! 

sPolkoVÝ den na kaMPě
aneb ZPíVání a cViČení V dešti

Přináší soubor léčivých 
cvičení, masáží, lékař-
ských služeb.

Zdravý tanec: Re-
lax Arte mělo v lekcích 
cvičitele salsy. Háta 
Hlavatá zavádí kurzy 
Argentinského tanga - 
čtvrtky v prostoru VIA 
na Újezdě. Škola Zig Zag 
z Dlouhé učí znovu vel-
mi oblíbený swing.

SK TURAS pečuje po-
hybem o tělo i ducha. 
Zde na Malé Straně je 
to BASKET. 35 let roz-
hýbáváme muže i ženy 
všeho věku rekreačně

v Gymnáziu Josefská. 
Na akce TURAS, na 
Malé Straně v roce 1979 
založeného, jsou posílá-
ny pozvánky na výlety
a výšlapy. Také na dět-
ské tábory…  A tradiční 
akce: Bály, etapové vý-
lety tzv. Křivo-Pivoklá-
ty, Přechody hor, občas
i Kostýmovky na hra-
dech a zámcích.

Spolek KampaNula, 
před 10 lety založen P. 
Hejmou, O. Höppne-
rem a J. Kučerou i po 
covidobě funguje. Infor-
mace na str. 8 Malostr.
i Starom. novin nebo na 

fb. KampaNula udržuje 
genia loci P1. Podporuje 
vznik spolků. Připravuje 
benefiční Prostřené sto-
ly pro zrakově postižené. 
Pomáhá Kampě Středu 
Světa a také Konferenci 
KMSSS. Znovuoživuje 
Obec Baráčníků malo-
stranských.

Klub Nápadníků 
KampaNuly pořádá 
Učené toulky historií 
a přírodou nejen Malé 
Strany. Spolupracuje
s kluby TURAS, TAROT, 
Šatlava, SOPMSH, KC 
Kampa, Dobrovolnými 
hasiči i s Městskou poli-

cií, také s KZSP! Nově 
budou akce i v Rybář-
ském domku. Spolu
s Petřínskou iniciativou
a Femancipation pořádá 
Toulky Petřínem.

JiKuč

kája, Anička
a Ameli, hudební 
dárek novin,
zpívaly v dešti

Naše akce 
info: lída Růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: ludmilaR@seznam.cz

Naše akce 

pOřáDáME 
A SpOlupOřáDáME

● tOulkA tAROtEM
s TAROT KLUBem 015, Dr. 
J. Hůlek: 737 142 294, 1x 
měsíčně

● vycHázky pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou + 
Kampou s P. Dvořáčkovou: 
www.prahahrave.cz, tel. 
731 802 799

● 15. - 17. 10. (s TURAS) 
pivOvARy Vysočiny

● 21. 10. 18 h Muzeum 
hudby (s KSS) XIII. 
kOnFEREncE - KAMPA, 
MALÁ STRANA, PETŘÍN, 
STŘED SVĚTA + BÁSNÍCI 
MALÉ STRANY

● 5. 11. 18 h DivADElní 
přEHlíDkA v Malostran. 
besedě. Klub Šatlava

● 11. 11. 18 h R. Haendl 
ČESké Mýty A lE-
GEnDy anebo pravda. 
Klub Šatlava

● 2. 12. 18 h R. Haendl 
pERipEtiE cíSAřE 
kARlA IV., Klub Šatlava

● 14. 12. 18 h vernisáž 
výstavy fot a obrazů. 
Lapidárium Rámová. Kocůr-
ková, Kublbeckova, Krema-
nová, Kučera, Wilczková

DOpORuČuJEME

● Každý týden nAuČná 
StEzkA pEtřínEM, 
odpol. pro školy i rodiny.  
Petrinskainiciativa@gmail.
com, mob. 773 247 227

● BASkEt tuRAS stř. 
19 - 20 h v Gymn. Josefská. 
J. Svátek: 605 131 136

● Relaxarte Sanato-
rium cvičení. V Gymn. 
Josefská středy 18 - 20 h 
protažení, ZŠ Karmelitská 
pondělky 18.30 - 20.30 h 
dynamické cvičení, pátky 
18 - 20 h dynamická medi-
tace a prvky tai-či.
www.relaxartecentrum.eu

● Čtvrtky od 17.30 h AR-
GEntinSké tAnGO na 
Újezdě 26 , VIA. Info Háta: 
723 643 875

● 13. 11. MAlOStRAn-
Ský cAnDRBál (SO-
PMSH) Malostr. beseda
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu
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 Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy
Milí ČtEnáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

Za náMi je období slibŮ a teĎ
se ukáže PoVolební realita

Máme za sebou vol-
by a jako každé vol-
by, tak pro někoho 
dopadly dobře a pro 
jiného zase špatně. 
To podle toho, jakou 
stranu, či uskupení, 
kdo preferuje. Těchto 
pár vět píši v době, kdy 
volební výsledky ještě 
nejsou známy, takže na 
rozdíl od čtenářů ještě 
nevím, zda se budu rado-
vat, nebo budu naštvaný 
anebo jen krčit rameny
z nejistoty, co náš všech-
ny v budoucnu čeká.
O to víc je možné si při-
pomenout zrovna pro-
běhlou volební kampaň. 
To že byl odchyt nás vo-
ličů na všech možných 
frontách, ke kampani 
samozřejmě patří, zvlášť 
když se jedná o volby 

parlamentní, tedy celo-
státní. Připomeňme si 
několik střípků z posled-
ních dnů. Co říci napří-
klad tomu, když kandi-
dát do sněmovny se před 
televizními kamerami 
pochlubí, že on říká li-
dem vždycky pravdu. Já 

myslel, že mluvit pravdu 
by mělo být normální, 
alespoň mí rodiče to tak 
říkali.
K volbám patří také ob-
dobí slibů a to i v oblas-
tech, kde by si to člověk 
ani nedal dohromady. 
Prý budou v budoucnu 
povolena jen auta na 
elektriku a všechny kou-
řící elektrárny se k tomu 
zavřou. Kde ta auta elek-
třinu vezmou, je před 
volbami nemístná otáz-
ka. A tak můžeme pokra-
čovat. Jen senioři se na 
volby těší jako malé děti. 
Těch zvýšených důcho-
dů, co je jim v předvoleb-
ním čase naslibováno!
A co zvyšování cen vlast-
ně všeho? Zase před vol-
bami nemístná otázka.

SN říjen 2021

k volbám dorazilo 
65,43 % voličů

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.

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

KATEŘINA 
KlASNOVÁNA STOPě

Do doby před covidem 
nabídka krátkodobého 
ubytování - Airbnb - vý-
razně přispěla k další-
mu vylidňování centra. 
Byznysu, který majitelům 
bytů přinášel velký výdě-
lek, zcela ovládl Prahu 1 
a částečně i další městské 
části. Těžce zkoušené „do-
morodce“ vystavil dalším 
útrapám... Nekontrolo-
vaný pohyb lidí po domě, 
nepořádek, hluk a zvýšené 
náklady dopadaly na stá-
lé obyvatele. Jednu chvíli 
snad nebyl v Praze 1 dům, 
kde by nebyl alespoň jeden 
byt využíván k podnikání, 
řada domů se přeměnila na 
ubytovny jako celek. Volá-
ní po legislativním řešení 
daného problému, který
s sebou nese i rozsáhlé da-
ňové úniky, vyznívalo na 
prázdno. Na čas se situace 

vyřešila společně s ome-
zením pohybu lidí kvůli 
koronaviru. Do „běžného 
oběhu“ se uvolnila řada 
bytů dosud využívaných
k Airbnb a do centra se do-
konce vrátili někteří oby-
vatelé, které před tím vy-
hnaly vysoké nájmy. Že to 
ale nebude na věčné časy
(i když možná ne tak ve vel-
kém jako před covidem),
je více než jisté. 
Magistrát nyní přišel
s tím, aby stavební odbory 
důsledně kontrolovaly vy-
užívání bytů. Pokud někdo 
z bytu dělá de facto hotel, 
je to v rozporu s kolauda-
cí a správně by mělo dojít
k rekolaudaci. Zní to jed-
noduše a moc krásně, ale 
praxe bude asi trochu jiná. 
Už v minulosti totiž Praha 1
tiše a ve velkém měnila 
bytové prostory na neby-

tové a poté se jen kde kdo 
(včetně politiků, kteří to 
dopustili) divil, jak to, že 
je z domu plného lidí ho-
tel nebo kanceláře. A dělo 
se tak i v domech patřících 
přímo Praze 1. Podíl byd-
lení v centru se proto do-
stal na hranu nebo spíše 
za hranu územního plánu, 
takže rekolaudace nehro-
zí. A že by snad stavební 
odbor něco kontroloval
a rozdával pokuty? Když 
se Airbnb může provozo-
vat i v domech Prahy 1 - 
příkladem budiž dům na 
Václavském náměstí 39 - 
tak asi těžko. 
No, nevím, ráda si počkám 
na pokračování nekoneč-
ného příběhu regulace 
Airbnb. A co vy tipnete si, 
jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

konec krátkodobého
ubytoVání airbnb V PraZe 1?

V měsíci  říjnu prochází-
me kosmickým cyklem 
vzdušného znamením 
Vah. 23. 10. Slunce vstu-
puje do vodního znamení 
Štíra. Váhy to jsou naše 
vztahy. Váhami prochází 
hned tři planety, a to Mer-
kur, který je retrográd-
ní  a jde směrem dozadu,
k vnitřním dialogům. Mars, 
který je ve Váhách v diplo-
matickém postavení, rozva-
žuje kam napřít svou ener-
gii, prozařován Sluncem. 
Znamení Vah podporuje  
znamení Vodnáře planeta-
mi Jupiter a Saturn, které
v tomto období  končí se 

svou retrograditou a vydáva-
jí se kupředu.
Je to období nových vizí
a začátků, ale také rozvahy
a zvažování, a také VOLEB, 
kam novou cestu nasměřu-
jeme.
Venuše ze znamení Střelce 
představuje  hodnoty nejen 
pozemské, ale také spiritu-
ální. Planeta Pluto ze zna-
mení Kozoroha ukazuje na 
minulost a poučení z chyb. 
Planeta Pluto přestala být 
ve svém pohybu retrográdní
a jde kupředu. Štír vše probí-
rá do podstaty a přetavuje do 
nové podoby a změny. Jsme 
tou vývojovou změnou.

astrovhled

cO říkAJí HvězDy v říJnu

jsMe tou VÝVojoVou 
ZMěnou

AStROlOžkA 
DAGMAR kOcŮRkOvá
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inzerceinzerce

rádi se ujmeme 
prodeje nebo
pronájmu vaší 
nemovitosti!

re/MaX diamond group
samcova 1, Praha 1

telefon: 608 055 943
e-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

realitní Makléř
Mgr. filiP tretiník

filiplíza

Jano. Jak nevyhořet 
jako rodič? Díky, Mar-
tina K.
Rodičovství je asi jedna
z nejtěžších rolí, které v živo-
tě zastáváme. Díky ní někdy 
prožíváme pocity naprosté-
ho štěstí, které může hned
v následující minutě vy-
střídat nejhlubší zoufalství. 
Tuto náročnou úlohu máme 
plnit nonstop cca 20 let.
Když jsme my sami v po-
hodě, můžeme dál pohodu 
rozdávat. Jen když se cítíme 
láskyplně opečovávaní, jsme 
schopni dlouhodobě péči
a lásku poskytovat ostatním. 
A kdo nám tu láskyplnou 
péči má dát teď, když jsme 
dospělí? My sami sobě.
Dnešní otázka představu-
je hodně širokou oblast,
a proto se jí budeme zabývat 
i příště. Dnes bych chtěla 
zmínit otázky prevence vy-
hoření.
Abychom byli schopni celé 
ty roky pravidelně dávat 
dětem, je třeba pravidelně
a dostatečně dávat sobě. 
Čím víc, tím lépe pro nás

a všechny kolem nás.
Je zajímavé, jak často je pro 
nás těžké si takový čas pro 
sebe dopřát. Často plníme 
jeden úkol za druhým, a pak, 
když už jsme si potřebovali 
odpočinout a dobít baterky 
nejméně před několika ho-
dinami, stačí relativně ne-
škodná situace, jako třeba 
zapomenutý domácí úkol,
a my se vytáčíme do běla. 
Co nám vlastně brání chovat 
se racionálně a prostě sobě
a okolí říct - jsem teď unave-
ná/ný a potřebuji si chvilku 
odpočinout?
V minulých číslech jsme se 
mimo jiné zabývali tím, že 
děti se od rodičů učí vše, 
dobré i méně dobré, hlavně 
nápodobou jejich chování. 
A tak máme, hlavně asi my 
ženy, od našich maminek 
naučený a v sobě hluboce 
zakořeněný sklon k sebe-
obětování se pro ostatní, na 
úkor našich vlastních po-
třeb. Co vlastně předáváme 
vlastním dětem svým pří-
stupem - tvá potřeba je dů-
ležitější než moje? Postojem 

jana už to Zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Radí
Jana Hogan

na mně nezáleží? A co asi 
zažívají, když nám pravidel-
ně tečou nervy a my v jejich 
přítomnosti vybuchujeme 
jako Vesuv?
Další tendence (našich) ro-
dičů, která přispívá k tomu, 
že se naučíme vědomě po-
tlačovat a ignorovat vlastní 
emoce, je tabuizace nega-
tivních emocí. A o tom zase 
příště.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy. My-
šlenky ve sloupku jsou 
inspirované kurzem Ne-
výchova.

Vaše Jana Hogan

jsMe Vaše

ucho!



zAJíMAvOSti a novinky 
z Malé Strany, která by měla 
být větší. Tyto noviny jsou 
k mání na Starém Městě  
například v Akademii věd 
(Národní 3) nebo takřka všude  
v malebných vesničkách na  
druhé straně řeky: V kavár- 
nách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu
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ZPěvačka JoseFína (vIII.)
FRAnz kAFkA, ČEtBA nA pOkRAČOvání

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

Kdyby tedy bylo pravda, 
že Josefína nezpívá, nýbrž 
pouze piští, a že snad do-
konce, jak se aspoň mně 
zdá, její pištění sotva pře-
konává obvyklé meze - ba 
nestačí snad se silami ani 

na toto obvyklé pištění, 
jež přitom ‘každý obyčejný 
podzemní pracovník bez 
námahy provozuje po celý 
den vedle své práce, kdyby 
to všechno bylo pravda, 
pak by sice bylo popřeno 
Josefínino údajné umě-
lectví, ale tím spíš by bylo 
potřeba vyřešit záhadu její 
mocné působivosti.

tuto rubriku zaštiťuje centrum Franze kafky, Široká 14
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Pravda nepravda

-Pokračování příště-

inzerce

Toto znamení vládne 
době, která je patr-
ně nejvhodnější pro 
symbolické stažení se
z vnějšího světa a pl-
ného věnování se svě-
tům vnitřním. Čas přeje 
uvědomování si toho, co
v jiných měsících opo-
míjíme či to cosi pro 
nás nemá tak zřetel-
né kontury, jako právě 
v této době. Odvrácená stra-
na sebe sama může obsaho-
vat mnohé, co tím, že není 
přijato či uzdraveno, zasa-
huje až příliš do našeho pří-
běhu a může jej tak neblaze 
ovlivňovat. Přijetím těchto 
neviditelných skutečností 
sebe sama se naše situace 
zcelují, zvědomují a díky 

vyjasnění jsme pak schop-
ni nacházet nová řešení. 
Štír napomáhá prohlédnu-
tí, vymanění se z provozní 
slepoty. Jeho odvrácenou 
stranou je přílišné zamě-
řování se pouze na balast
a negativní děje bytí. Esencí 
tohoto času je jasnozření.

domovní Znamení „u modré lišky“
na kampě 498/1

 budoucnost Podle doMoVních ZnaMení

● Žije na Malé Straně ● 
Spisovatelka, šéfredak-
torka časopisu Rituals, 
astroložka, vykladačka 
Tarotu ● Kreslířka a tera- 
peutka s téměř 30letou 
praxí ● Vydala osm 
úspěšných knih o ast-
rologii a Tarotu ● Před- 
nášková činnost, pořá-
dání seminářů na vlast-
ní Tarotové škole. 

MARkétA 
VOStRá

Markéta Vostrá ● taroty ● astrologie ● Přednášky ● tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

23. října vstupuje slunce do znamení štíra. 

Markéta vostrá pro měsíc říjen
kreslila do svého kalendáře domovní 
znamení u MODRé liŠky

na kampě
498/1

Slavné ženy
Pěvkyně Národního divadla

Irma Reichová 

Irma (1859 - 1930) byla 
vynikající operní pěvkyně, 
sopranistka s hereckým 
nadáním. Talent v ní obje-
vil kněz Václav Svatopluk 
Štulc. Byl jejím hlasem 
tak uchvácen, že dopo-
ručil rodičům, aby Irmu 

přihlásili do Pivodovy pě-
vecké školy. V roce 1880 ji 
s otevřenou náručí přijal 
do souboru Prozatímního 
divadla ředitel Jan Nepo-
muk Maýr. Zpívala v Ná-
rodním divadle, ve Varša-
vě, v Budapešti a Římě.

Otilie 
Sklenářová, 

vzor

Václav 
štulc, 

objevitel
Její soprán 
dojal i kněze

Jan Nepo-
muk Maýr, 

ředitel

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Starém Městě visí toto 
domovní znamení?
Nápověda: Hledejte v Karlo-
vě ulici vedle zlaté studny.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Reliéf je na domě U Havíře 
na rohu ulic Rytířská a Havířská. 
Správně: Karel Nechleba

Fo
to

: M
ar

tin
 C

ib
ul

ka




