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číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

utajená sestra
nataši gollové

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

é

isl
v
zá
ne

Místní
podniky

Kapitán Korda

DUO Z DLOUHÉÉÉ
Usměvavé slečny Bára
a Terka čepují skvělou
Plzeň v Lokálu Dlouhááá na
adrese Dlouhá 33. Přijďte
na jedno.

Foto: Roman Korda

Na stop ě

Foto: Archiv

Marcella
Sedláčková

př Míst
íbě ní
hy

Nataša
Gollová

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...
Str. 6 - 7
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inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen na
místní živnostníky straně 5

ALFAFILA, S.R.O.

Linka
pomoci
občanům

Unikátní kreslený malostranský
kalendář na rok 2022
již v prodeji!

724 021 789
224 948 465

Václavské náměstí 28, Praha 1
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

Foto: Archiv sboru Bruncvík

sbor bruncvík
slaví 15 let

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Gurmánův
koutek

Pečená kachna,
dva druhy
knedlíků, zelí
239
Kč

PRAHA 1 ŘEŠÍ
PROBLÉMy
S KRÁTKODOBÝM
UBYTOVÁNÍM
Dá se v centru
Prahy žít?

restaurace
u parlamentu
Kaprova 6

Monika
Höppner

Redakce
Staroměstských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Bez blbých
lidí by nebyla
sranda.

Slyšeno: Po volbách v hospodě

Počasí

15°C

říjen
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý

Posílejte
nám své tipy!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Obyvatelům Prahy 1, postiženým negativními dopady
krátkodobého ubytování
v bytech, je určeno nové
kontaktní místo zřízené
při Výboru proti vylidňování centra a pro podporu
komunitního života Zastupitelstva Prahy 1.
„Mohou se na nás obracet
občané postižení fenoménem krátkodobého ubytování se svými stížnostmi,

podněty i dotazy. Ty poté
budou řešeny v rámci
struktury úřadu,“ vysvětlil
starosta Prahy 1 Petr
Hejma.
E-mail kontaktního místa je: chcisevkliduvyspat@
praha1.cz. Tel. číslo: 221
097 241.
Kontaktní místo bude spolupracovat se státní správou, samosprávou i s městskou policií a Policií ČR.

Anketa Staroměstských novin

Kde jste byli naposledy
za kulturou?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
Vltava

Roman
Korda

Principál Divadélka Romaneto

Staré
město

9 037 obyvatel

„Divadlo Archa,
nedožité 70.
narozeniny
Mejly Hlavsy.
Úžasné.“

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Letní scéna
„Covid kulturu
Musea Kampa,
prosel. Teď
kultura náhradní skvělé představení
různého druhu Werich. Nádherné
prostředí.“
chodí za mnou.“

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

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

POTKALI SE V
DĚLAJÍ PŮVODNÍ

Richard Mašata se s Janem Francem potkali, když ještě byli malí kluci, při zkoušení
muzikálů v Hybernii. A teď je čeká 11. listopadu premiéra muzikálu Bratři v Divadle
Na Fidlovačce, na kterém se oba podílejí.
● „Proč bychom měli přijít

Jednou větou...

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

„Ve Venuši ve
Švehlovce na
Švejkovi a moc
jsem se pobavil!“

Anna Marie
Höppnerová (12)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„V šapitó Azyl 78
„Čili: To mi
na cirkusovém připomíná otázku:
představení
Kampak vyrazíš
Cesty. Krása
za písničkou?“
všech krás.“

Zpravy

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 začala 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,

poutech mezi bratry, lásce
a snech…“
● „A co hudba, jaká je?“
Richard: „Hudba, kterou
jsem napsal, je kontrastní
vůči vážnému tématu války. Jde tématicky o muzikálovou hudbu, ale využíváme i rapu…“
Jan: „Libreto a texty písní napsal Filip Šinkner. Já
jsem producentem muzikálu a alternuji roli bratra
Pavla. V muzikálu vystoupí
spousta úžasných herců
a zpěváků, například Aneta
Krejčíková, Pavel Režný,
Josef Fečo, Zdeněk Maryška, Esther Mertová a další,
a režíruje ho Lukáš Pečenka…“
Oba: „Tak přijďte!“

inzerce

Foto: Archiv muzikálu Bratři
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Zpravy

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

V HYBERNII A TEĎ SPOLU
ODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL BRATŘI
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Malý oznamovatel
staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

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.

Richard Mašata a Jan Franc
inzerce

Právě vychází: Žertovná kniha básní
Ondřeje Höppnera
Včetně nepřekonatelné:
umřela mi ponožka
Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.
Za čas i druhou
našel jsem tuhou...
Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

K mání v ateliéru
pavla & olga, tržiště 6
nebo volejte monika 777 556 578

Foto: Youtube

Choreografii muzikálu Bratři
má na starosti Dominik Jandus
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Co nového v redakci

Redakce letěla
Cessnou 172
Zleva Matyáš, Špaček
a redakce vzadu

Tema

CHLAPECKÉMU SBORU
UŽ PATNÁCT LET. SBOR

Foto: Archiv

CHLAPECKÝ SBOR BRUNCVÍK ZVE NA KONCERT S NÁ
Tak to byla jízda, tedy vlastně let. Monika a Anička
Höppnerovy za redakci novin znovu slavily 90. narozeniny pana Zdeňka Špačka
(syn Karla Högera), tentokrát letem letadlem Cessnou 172 k Českým Budějovicím. „Jsem rád, že jsem
letěl a dokonce mohl i pilovat. Bylo to milé, že mi pilot
Radek Matyáš řízení svěřil,“ řekl po letu pan Špaček
s tím, že si přál větší turbulence. Inu, není se čemu
divit, vždyť pan Špaček dřív
pracoval jako pilot a posléze jako technik v televizi.
Redakce ve zdraví přežila
a již je pozvaná na další let
se Špačkem.

Na počátku byla láska k čistému chlapeckému hlasu a touha
s ním pracovat. Zakladatelka
Bruncvíka Lenka Mensa Pištěcká se pustila do neznámých vod.
Za jedné mrazivé lednové noci roku 2006
vznikl, za vydatné pomoci pekáče buchet
a hrnce horkého vaječňáku, Chlapecký
sbor Bruncvík. Sbor
čistě klučičí, který
podporuje zvídavost,
hravost i rozpustilost
a povzbuzuje k tomu
ty stydlivější povahy,
neboť právě nezbedná klučičí energie
dává zpěvu ten správný esprit, ve smíšeném
prostředí spíše potlačovaný.

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

Volejte ihned:

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

Dnes Bruncvík putuje
širokým spektrem
hudebních
stylů
a pravidelně osciluje

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.
Jiří Šalamoun:
Kdo neviděl,
neuvěří, to mně
věřte
do 31. 10.
Jiří Šalamoun je žijící
legenda knižní ilustrace
a animovaného filmu.
Autorově doposud nejrozsáhlejší retrospektivní
výstavě v Museu Kampa je právem věnována
podstatná část expozice
dobrotivému Maxipsovi
Fíkovi.

Zde může
být váš
inzerát!
777 556 578

Mottem sboru je radost
z hudby a aktivního
muzicírování. Postupem času se sny o nastudování bachovských
partitur transformovaly, protože klučičí
naturel a rozhodnutí
nepracovat pouze s vybranými jedinci, nýbrž
rozezpívat
všechny
děti, pomalu změnil
skladbu repertoáru.

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

mezi vážným a etnic- s několika knihovkým repertoárem.
nami, prostorem pro
hry či čekárnou pro
Bruncvík nejezdí maminky plní funkci
na sborové sou- útulného i bezpečnétěže, ale všichni jej ho přístavu. A nové
znají z Malostran- zájemce kdykoli rád
ského
masopustu, přivítá.
rozsvěcení vánočního
stromu, Spolkových Výročí vzniku Chladnů, ale také z pravi- peckého
sboru
delných koncertů.
BRUNCVÍK
oslavíme
koncertem
Po prvních schůz- R O Z V E R N Ý C H
kách ve starém bytě PATNÁCT
aneb
na rozhraní Smícho- Bruncvíčí radosva a Malé Strany sbo- ti 2006 - 2021
ru na pár let poskytl ve čtvrtek 21. října
azyl Hlahol. Od v 18.30 h v kostele
roku 2014 má Brun- sv. Šimona a Judy
cvík díky MČ Praha 1 v Dušní ulici. Více
pronajatu zkušebnu informací o sboru
Na Poříčí 16. Není najdete na www.
to rozlehlý sál, ale bruncvik.eu.

SVATOSLAV BÖHM:
PŮDORYSY PAMĚTI
do 5. 12.

Vzhledem k tomu, že se
Museu Kampa podařilo
řadu prací Svatoslava
Böhma citlivě zrestaurovat po povodni v Krnově
roku 1997, mohou být
uskutečněny jak výstava,
tak doprovodná publikace zaměřené především na umělcovu tvorbu
z období 60. let až po příchod normalizace. Svým
kontextuálním záběrem
a důrazem na souvislosti výtvarného vývoje
tento projekt navázal na
linii výstav věnovaných
umělcům z okruhu Musea
Kampa.

František Kupka,
Studie opice
online akce
Připravili jsme pro vás
ON-LINE AKCE! Vše najdete na fb, instagramu
a webu muzea.
● Kódy a krajiny 2
● Sběratelka umění
Meda Mládková
● Podcastová komentovaná procházka po
uměleckých
dílech
Musea Kampa - Procházka v okolí muzea po
sochách a do sluchátek.
● „Werichova vila je
taková naše celoživotní láska” - O Werichově
vile s architektem Markem Tichým.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

SBORU BRUNCVÍK JE LETOS
SBOR SLAVÍ KONCERTEM

černá
kronika

Blanka Bohdanová
Ve věku 91 let zemřela
3. října vynikající herečka, divadelní pedagožka, malířka a výtvarnice
Blanka
Bohdanová.
S herectvím začala již
v pěti letech, když v plzeňském divadle hrála
jednu z lištiček v Janáčkově opeře Příhody
lišky Bystroušky. Byla
členkou činohry Národního divadla. V roce
2015 převzala na jevišti Národního divadla
Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství. Získala také cenu
Františka Filipovského
v roce 1996 a 1997 za
dabing. V Národním divadle v Praze v průběhu
50 let vystoupila ve více
než 80 rolích. Čest její
památce.

Děti zpívají s radostí
inzerce

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

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

Místo, kde na vás dýchne 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 podnik totiž vždy dělají lidé.
A v tomto případě to platí
dvojnásob. Majitel Václav
Hromádka je totiž neskutečný sympaťák - studnice
vědomostí s pamětí, kterou
by mu kdekdo mohl závidět.
Vystudoval práva, vystřídal 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 obchůdek dnes naleznete v pasáži
U Stýblů. Za výlohou pozoruje ruch velkoměsta a vtipně
glosuje dění ve společnosti.
Prodejna pana Hromádky
tedy není jen o nakupování nebo prodávání. Stačí si
vzpomenout na nějaké místo či období - a je zde velká
šance, že k němu pan Hromádka nalezne pohlednici,
sadu známek či mincí. Když

nenajde nic? Má v rukávu
příběh vztahující se nejen
k Praze. Našli jsme zde například i známky ze Severní
Koreje nebo pohledy z těch
nejzazších koutů naší republiky. Když se Václava zeptáte,
jakých artefaktů si cení nejvíc, tak vám odpoví: „Nejraději mám staré pohlednice
z pražských hospod, které
dnes už třeba ani nikdo nezná.“

Majitel Alfafilu
Václav Hromádka

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

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

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

Známky
do sbírky

Pan Hromádka je
vášnivý vypravěč

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

Foto: Petr Našic

Foto: Archiv sboru Bruncvík

NÁZVEM ROZVERNÝCH PATNÁCT ANEB BRUNCVÍČÍ RADOSTI

Lenka Mensa Pištěcká
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Dvojí život politik
Pan F. X. Hodáč žil vzorný život oblíbeného politika, měl v Brně ženu,
dceru Natašu a slušné příjmy. Pak
přijel do Prahy a potkal veselou herečku Andulu Sedláčkovou.

P

íše se rok 1923.
Z Brna do Prahy
přijíždí miláček
žen, již tehdy slavný herec
Hugo Haas.
Ještě téhož roku se Andula Sedláčková, zřejmě
největší hvězda tehdejšího Národního divadla,
stala jeho první milenkou. To, že byla tak trochu vdaná za architekta
a filmaře Maxe Urbana,

jim nepřekáželo. Hugo
svoji první lásku dokonce
představil mamince, snad
si tehdy myslel, že se Andula rozvede.
V roce 1925 se po představení v Divadle na Vinohradech na večírku
poprvé setkali Andula
Sedláčková a již tehdy významný politik František
Xaver Hodáč (tatínek Nataši Gollové).

Hodáčovi bylo tehdy 42
let, Andule 38. Na večírku 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 Hodáčovou to tehdy musela být
rána. Ani ta však nerozbila jejich manželství. Hodáč se o rodinu dobře staral a díky svým příjmům
ji dokázal vzorně finančně
zajistit.
Nemanželská Hodáčova
dcera Marcella Sedláčková 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 filmech, například dvorní
dámu v pohádce Byl jednou jeden král).
Ke konci života trpěla
zdravotními
problémy
a ještě se musela starat
o nemocnou matku Andulu. Po smrti maminky
v roce 1967 (srazila ji
motorka, když venčila
psa) emigrovala Marcella
s hercem Soběslavem Sejkem do Švýcarska. Oba se
ale záhy vrátili.

Tema

Marcella Sedláčková spáchala 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 Nataši Gollové se všichni sešli. Andula Sedláčková
s Marcellou i manželé
Hodáčovi. Všichni odpočívají nedaleko od sebe na
Vyšehradském hřbitově.

Víte, že...

Začátkem 60. let se
Marcella Sedláčková
živila jako metařka.

Foto: Archiv

Svatební foto rodičů Nataši Gollové

Prof. JUDr. František X. Hodáč
Významný politik, poslanec. Otec Nataši Gollové a Marcelly Sedláčkové.

Nataša Gollová,
dcera F. X. Hodáče

Hugo Haas,
milenec Sedláčkové

Marcella
Sedláčková,
dcera Hodáče
a herečky
Anduly
Sedláčkové

inzerce

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

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!

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

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

telefon inzerce: 777 556 578
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ka F. X. Hodáče
Tema

Kalendárium
Starého Města
říjen

Maryša
Šárecká

spisovatelka

Přemysl
Freiman
režisér

Josef
Durdík

filosof

Stanislav
Bechyně

konstruktér

● 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.

Haas a jeho
milenka
Andula
Sedláčková
Andula Sedláčková,
matka Marcelly
Sedláčkové a vdaná
milenka Huga Haase

zde může
být váš
inzerát!

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

Pivní reforma (1/3)

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)
e-mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

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.

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

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a Novoměstských novin.

SPOLKOVÝ DEN NA KAMPĚ
ANEB ZPÍVÁNÍ A CVIČENÍ V DEŠTI

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

Přináší soubor léčivých
cvičení, masáží, lékařských služeb.

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

SK TURAS pečuje pohybem o tělo i ducha.
Zde na Malé Straně je
to BASKET. 35 let rozhýbáváme muže i ženy
všeho věku rekreačně

Zdravý tanec: Relax 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 velmi oblíbený swing.

v Gymnáziu Josefská.
Na akce TURAS, na
Malé Straně v roce 1979
založeného, jsou posílány pozvánky na výlety
a výšlapy. Také na dětské tábory… A tradiční
akce: Bály, etapové výlety tzv. Křivo-Pivokláty, Přechody hor, občas
i Kostýmovky na hradech a zámcích.

Spolek KampaNula,
před 10 lety založen P.
Hejmou, O. Höppnerem a J. Kučerou i po
covidobě funguje. Informace na str. 8 Malostr.
i Starom. novin nebo na

fb. KampaNula udržuje
genia loci P1. Podporuje
vznik spolků. Připravuje
benefiční Prostřené stoly pro zrakově postižené.
Pomáhá Kampě Středu
Světa a také Konferenci
KMSSS. Znovuoživuje
Obec Baráčníků malostranských.

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-

Kája, Anička
a Ameli, hudební
dárek novin,
zpívaly v dešti
cií, také s KZSP! Nově
budou akce i v Rybářském domku. Spolu
s Petřínskou iniciativou
a Femancipation pořádá
Toulky Petřínem.
JiKuč

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme
● TOULKA TAROTEM
s TAROT KLUBem 015, Dr.
J. Hůlek: 737 142 294, 1x
měsíčně

● 14. 12. 18 h Vernisáž
výstavy fot a obrazů.
Lapidárium Rámová. Kocůrková, Kublbeckova, Kremanová, Kučera, Wilczková

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

● Každý týden NAUČNÁ
STEZKA PETŘÍNEM,
odpol. pro školy i rodiny.
Petrinskainiciativa@gmail.
com, mob. 773 247 227

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

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

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

☺

Doporučujeme

● 5. 11. 18 h DIVADELNÍ
PŘEHLÍDKA v Malostran.
besedě. Klub Šatlava

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

● 11. 11. 18 h R. Haendl
ČESKÉ MÝTY A LEGENDY anebo pravda.
Klub Šatlava

● Čtvrtky od 17.30 h ARGENTINSKÉ TANGO na
Újezdě 26 , VIA. Info Háta:
723 643 875

● 2. 12. 18 h R. Haendl
PERIPETIE CÍSAŘE
KARLA IV., Klub Šatlava

● 13. 11. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL (SOPMSH) Malostr. beseda

,

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.
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Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy

Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa dne

Petr Burgr

Místostarosta Prahy 1
pro kulturu, sport, občanskou společnost, spolky
a Středisko sociálních služeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik
let, napsal jich už více než
tři stovky.

Máme za sebou volby a jako každé volby, 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 radovat, nebo budu naštvaný
anebo jen krčit rameny
z nejistoty, co náš všechny v budoucnu čeká.
O to víc je možné si připomenout zrovna proběhlou volební kampaň.
To že byl odchyt nás voličů na všech možných
frontách, ke kampani
samozřejmě patří, zvlášť
když se jedná o volby

NA STopě

K volbám dorazilo
65,43 % voličů
parlamentní, tedy celostátní. Připomeňme si
několik střípků z posledních dnů. Co říci například tomu, když kandidát do sněmovny se před
televizními
kamerami
pochlubí, že on říká lidem vždycky pravdu. Já

Kateřina
Klasnová

myslel, že mluvit pravdu
by mělo být normální,
alespoň mí rodiče to tak
říkali.
K volbám patří také období slibů a to i v oblastech, kde by si to člověk
ani nedal dohromady.
Prý budou v budoucnu
povolena jen auta na
elektriku a všechny kouřící elektrárny se k tomu
zavřou. Kde ta auta elektřinu vezmou, je před
volbami nemístná otázka. A tak můžeme pokračovat. Jen senioři se na
volby těší jako malé děti.
Těch zvýšených důchodů, co je jim v předvolebním čase naslibováno!
A co zvyšování cen vlastně všeho? Zase před volbami nemístná otázka.
SN říjen 2021

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

ZA NÁMI JE OBDOBÍ SLIBŮ A TEĎ
SE UKÁŽE POVOLEBNÍ REALITA

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

Konec krátkodobého
VÝVOJOVOU
ubytování Airbnb v Praze 1? JSME TOU
ZMĚNOU
Co říkají hvězdy v říjnu

Do doby před covidem
nabídka krátkodobého
ubytování - Airbnb - výrazně přispěla k dalšímu vylidňování centra.
Byznysu, který majitelům
bytů přinášel velký výdělek, zcela ovládl Prahu 1
a částečně i další městské
části. Těžce zkoušené „domorodce“ vystavil dalším
útrapám...
Nekontrolovaný pohyb lidí po domě,
nepořádek, hluk a zvýšené
náklady dopadaly na stálé 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. Volání po legislativním řešení
daného problému, který
s sebou nese i rozsáhlé daňové úniky, vyznívalo na
prázdno. Na čas se situace

vyřešila společně s omezením pohybu lidí kvůli
koronaviru. Do „běžného
oběhu“ se uvolnila řada
bytů dosud využívaných
k Airbnb a do centra se dokonce vrátili někteří obyvatelé, které před tím vyhnaly vysoké nájmy. Že to
ale nebude na věčné časy
(i když možná ne tak ve velkém jako před covidem),
je více než jisté.
Magistrát
nyní
přišel
s tím, aby stavební odbory
důsledně kontrolovaly využívání bytů. Pokud někdo
z bytu dělá de facto hotel,
je to v rozporu s kolaudací a správně by mělo dojít
k rekolaudaci. Zní to jednoduše 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 hotel nebo kanceláře. A dělo
se tak i v domech patřících
přímo Praze 1. Podíl bydlení v centru se proto dostal na hranu nebo spíše
za hranu územního plánu,
takže rekolaudace nehrozí. A že by snad stavební
odbor něco kontroloval
a rozdával pokuty? Když
se Airbnb může provozovat i v domech Prahy 1 příkladem budiž dům na
Václavském náměstí 39 tak asi těžko.
No, nevím, ráda si počkám
na pokračování nekonečného příběhu regulace
Airbnb. A co vy tipnete si,
jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

V měsíci říjnu procházíme kosmickým cyklem
vzdušného znamením
Vah. 23. 10. Slunce vstupuje do vodního znamení
Štíra. Váhy to jsou naše
vztahy. Váhami prochází
hned tři planety, a to Merkur, který je retrográdní a jde směrem dozadu,
k vnitřním dialogům. Mars,
který je ve Váhách v diplomatickém postavení, rozvažuje kam napřít svou energii, prozařován Sluncem.
Znamení Vah podporuje
znamení Vodnáře planetami Jupiter a Saturn, které
v tomto období končí se

svou retrograditou a vydávají se kupředu.
Je to období nových vizí
a začátků, ale také rozvahy
a zvažování, a také VOLEB,
kam novou cestu nasměřujeme.
Venuše ze znamení Střelce
představuje hodnoty nejen
pozemské, ale také spirituální. Planeta Pluto ze znamení Kozoroha ukazuje na
minulost a poučení z chyb.
Planeta Pluto přestala být
ve svém pohybu retrográdní
a jde kupředu. Štír vše probírá do podstaty a přetavuje do
nové podoby a změny. Jsme
tou vývojovou změnou.
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še
Jsme va !

ucho

Kultura

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jano. Jak nevyhořet
jako rodič? Díky, Martina K.
Rodičovství je asi jedna
z nejtěžších rolí, které v životě zastáváme. Díky ní někdy
prožíváme pocity naprostého štěstí, které může hned
v následující minutě vystřídat nejhlubší zoufalství.
Tuto náročnou úlohu máme
plnit nonstop cca 20 let.
Když jsme my sami v pohodě, 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 představuje hodně širokou oblast,
a proto se jí budeme zabývat
i příště. Dnes bych chtěla
zmínit otázky prevence vyhoření.
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 hodinami, stačí relativně neškodná 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 unavená/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 sebeobětování se pro ostatní, na
úkor našich vlastních potřeb. Co vlastně předáváme
vlastním dětem svým přístupem - tvá potřeba je důležitější než moje? Postojem

Radí
Jana Hogan
na mně nezáleží? A co asi
zažívají, když nám pravidelně tečou nervy a my v jejich
přítomnosti vybuchujeme
jako Vesuv?
Další tendence (našich) rodičů, která přispívá k tomu,
že se naučíme vědomě potlačovat a ignorovat vlastní
emoce, je tabuizace negativních emocí. A o tom zase
příště.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy. Myšlenky ve sloupku jsou
inspirované kurzem Nevýchova.
Vaše Jana Hogan
inzerce
inzerce

Realitní makléř
Mgr. Filip Tretiník
Rádi se ujmeme
prodeje nebo
pronájmu vaší
nemovitosti!

Líza

Filip

RE/MAX Diamond Group
Samcova 1, Praha 1
Telefon: 608 055 943
E-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

Zpěvačka Josefína (VIII.)
Franz kafka, Četba na pokračování

Pravda nepravda

Foto: Archiv SN

Kdyby tedy bylo pravda,
že Josefína nezpívá, nýbrž
pouze piští, a že snad dokonce, jak se aspoň mně
zdá, její pištění sotva překonává obvyklé meze - ba
nestačí snad se silami ani
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
s břitkým smyslem pro humor

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 umělectví, ale tím spíš by bylo
potřeba vyřešit záhadu její
mocné působivosti.
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Slavné ženy

Irma Reichová

Pěvkyně Národního divadla

[

Co nového
za vodou

[

www.malostranskenoviny.eu

Jan Nepomuk Maýr,
ředitel

-Pokračování příště-

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
Otilie
Sklenářová,
vzor

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

kde to je

Foto: Martin Cibulka

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

Její soprán
dojal i kněze

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Reliéf je na domě U Havíře
na rohu ulic Rytířská a Havířská.
Správně: Karel Nechleba
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

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

Václav
Štulc,
objevitel

přihlásili do Pivodovy pěvecké školy. V roce 1880 ji
s otevřenou náručí přijal
do souboru Prozatímního
divadla ředitel Jan Nepomuk Maýr. Zpívala v Národním divadle, ve Varšavě, v Budapešti a Římě.

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 kavárnách, hospodách atd.
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budoucnost podle domovních znamení
Markéta Vostrá ● Taroty ● Astrologie ● Přednášky ● Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

23. října vstupuje Slunce do znamení Štíra.

Domovní znamení „U Modré lišky“
Na Kampě 498/1

Markéta
Vostrá

● Žije na Malé Straně ●
Spisovatelka, šéfredaktorka časopisu Rituals,
astroložka, vykladačka
Tarotu ● Kreslířka a terapeutka s téměř 30letou
praxí ● Vydala osm
úspěšných knih o astrologii a Tarotu ● Přednášková činnost, pořádání seminářů na vlastní Tarotové škole.

Toto znamení vládne
době, která je patrně nejvhodnější pro
symbolické stažení se
z vnějšího světa a plného věnování se světům vnitřním. Čas přeje
uvědomování si toho, co
v jiných měsících opomíjíme či to cosi pro
nás nemá tak zřetelné kontury, jako právě
v této době. Odvrácená strana sebe sama může obsahovat mnohé, co tím, že není
přijato či uzdraveno, zasahuje až příliš do našeho příběhu a může jej tak neblaze
ovlivňovat. Přijetím těchto
neviditelných skutečností
sebe sama se naše situace
zcelují, zvědomují a díky

Na Kampě
498/1
vyjasnění jsme pak schopni nacházet nová řešení.
Štír napomáhá prohlédnutí, vymanění se z provozní
slepoty. Jeho odvrácenou
stranou je přílišné zaměřování se pouze na balast
a negativní děje bytí. Esencí
tohoto času je jasnozření.

Markéta Vostrá pro měsíc říjen
kreslila do svého kalendáře domovní
znamení U Modré LIŠky

