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StaromeStSke
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

®

Čís. 11/ roč. XII
15. listopad 2021 NoviNy
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občanům
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

MAX‘S
STEAKHOUSE

Ostrovní 26, Praha 1

příběh vlasty
chramostové
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 Str. 2 - 3

Místní 
podniky

Vadim z duende
Veselý barman Vadim
z Café Baru Duende,
Karoliny Světlé 30,
nabízí Jamesona

za 60 Kč.

Na STop Ě

Kapitán Korda
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příběhy Str. 6 - 7

alois
Senefelder

výročí 
250 let 
narození

Díky,
pane
aloisi!
litografové vzpomínali 
na úžasného aloise 
senefeldera, vynálezce 
litografie

Pro více informací kontakt: bayerova@mjs.narodni.cz

Realizátor pomníku Dr. Milady Horákové na
Pětikostelním náměstí MUDr. Martin Jan Stránský 

oznamuje neformální setkání u pomníku
Dr. Milady Horákové.

OSlava vyPUzení KSČM
z PaRlaMentU ČR

KDe: Pětikostelní nám.,  
Sněmovní 171/3, Praha 1

KDy: 17. 11. od 15 h

všichni vítaní!
milada Horáková
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anna marie 
Höppnerová (12) 

Mluvčí mladé 
generace

„Chodit listím
a kochat se.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Vzpomínat, 
když tenkrát 

před léty,
začaly lítat
rakety...“

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...

Co dělat na Starém Městě 
v listopadu?

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Já bych volil 
mezi pohledy na 
scenérii Prahy 
a návštěvami 

lokálů…“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Kávu, sklenku 
vína, či pivo lze 
si dát na Starém 
Městě. Obzvlášť

v listopadu.“

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Pít svařák. Co
jiného v listopadu 

v jakémkoliv 
starém i novém 

městě.“

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Na konci každé
šachové partie
končí oba králové
v jedné krabici.

Život herečky Vlasty 
Chramostové, která se 
narodila 17. listopadu 
1926 a zemřela 6. října 
2019, byl mimořádně 
dramatický. Asi nejbo-
lestivější zážitek byla 
smrt jejího čtyřletého 
syna Konráda 25. květ-
na roku 1963.

Byl podvečer. Vlasta 
Chramostová se sy-
nem Konrádem jedou 
do Brna navštívit ne-
mocnou matku Vlasty. 
„Několik minut před tou 
strašlivou bouračkou 
jsem zpoza volantu vi-
děla po pravé straně sil-
nice u zábradlí jednoho 
mostku stát smrt v po-

vlasta chramostovÁ: viDěla Jsem 
smrt a pak se stala hroznÁ nehoDa

době kostnatého muže 
v černém obleku. Já ji 
skutečně viděla. Byl to 
silný metafyzický pře-
lud,“ vzpomínala paní 
Vlasta. 22 kilometrů od 
cíle paní Vlasta hava-
rovala. Sama skončila 
s těžkými poranění-
mi v nemocnici, malý 
Konrád nepřežil. Po ne-
hodě byla Vlasta Chra-
mostová několik mě-
síců v nemocnici a pak
v psychiatrické léčebně. 
Rekonvalescence trvala 
mnoho let.

Otcem dítěte byl brněn-
ský sochař a výtvarník 
Konrád Babraj. Vlas-
ta se s ním seznámila 

Na pohřbu herečky Vlasty Chramostové se 
mezi mnoha věnci v Národním divadle obje-
vil jeden, jehož příběh je mimořádný. Stálo na 
něm: „Pro nás jsi stále živá a milovaná...”  Byl 
uzavřením příběhu matky a zesnulého syna.

„
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12°C
liStoPad

Hodně listí znamená 
štěstí po celý rok.

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Nic. Jen se
občas zastavit

a začít
si vážit

každého dne.“

Milá redakce. Jmenu-
ji se Jiří Ošlejšek. Vy-
stupuji pod názvem Lido-
vý básník a zapojil jsem se 
do letošní celostátní kul-
turní akce Dny poezie. 
Mé vystoupení se koná na 
různých místech v repub-
lice pod názvem Lidový 
básník recituje. Mé básně 
zahrnují svojí tématikou 
široké spektrum. Jsou
o ekologii, politice, živo-
tě i mých prožitcích, také
o lásce i zlobě. Píšu básně 
pro zábavu i pro děti. Při 
své osmdesátce říkám, že 
jsem mladý básník, pro-
tože píšu teprve 14 let. 
Své knížky si vydávám 
a tisknu sám na vlastní 
náklad a v omezeném 
množství, ale v šuplíku mi 
nezůstaly.
Srdečně vás zvu v Praze 1 
na tato místa: 8. listopadu 
v 19 h do Týnské kavárny, 

Týnská 6, 15. listopadu
v 19 h do Národní kavár-
ny na Národní 11, 18. lis-
topadu v 19 h do kavárny 
Čas v ulici U Lužického 
semináře 15 a 21. listopa-
du v 15 h do Café Jericho 
v Opatovické 26. Vstup je 
pro všechny zdarma. Tě-
ším se na vás.

Váš Jiří Ošlejšek

liDový bÁsník 
Jiří oŠleJŠek (80) 
recitUJe pro vÁs
DoJemný Dopis čtenÁře

Lidový básník
Jiří ošlejšek

U BetLémSké 
KaPle

U Betlémské kaple 2

Gurmánův 
koutek

Pečená žebra 
vepřová

199 kč

Jablkový křen, hořčice, 
laskavé zacházení

neHoda

oSudoVÝ VztaH
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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

kUpte si ŽertovnoU knihU 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

vlasta chramostovÁ: viDěla Jsem 
smrt a pak se stala hroznÁ nehoDa

Vlasta Chramostová konrád Babraj
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konrádovi byly čtyři roky,
když s mámou nabourali 
nedaleko Brna...
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1921

když nedostižná Jiřina zametá, 
tak jen stopy. Jinak ani nevaří.

místní mistryně 
v zametÁní stopna konci 50. let. „Mně 

bylo třicet, jemu asi
o sedm let víc. Veliká lás-
ka,“ vzpomínala Vlasta. 
Vztah s Konrádem Ba-
brajem byl pro ni hlav-
ním důvodem rozvodu
s Bohumilem Pavlincem, 
poválečným ředitelem 
Českého rozhlasu Brno.

Sochař Konrád Babraj 
se po rozchodu s Vlas-

tou dvakrát oženil a ta 
se provdala za kamera-
mana Stanislava Milotu. 
Konrád Babraj zemřel 
v 70 letech v roce 1991. 
Měl dvě dcery. „Pro nás 
jsi stále živá a milova-
ná... Rodina Adamova
a Kira Babrajova.“ Vě-
nec s tímto nápisem 
položila na hrob Vlas-
ty Chramostové rodina 
jeho první dcery a jeho 
druhá dcera Kira.

VěNeC

95 let
výročí

narození
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reDakce Jako
host v rÁDiU z

Co nového v redakCi

za krásný zážitek děkuje 
redakce novin Rádiu z. Mo-
nika Höppner byla v října po-
zvaná moderátorkou Hankou 
Vítkovou do rádia. „Pěkně 
jsme si popovídaly o Malo-
stranských a Staroměstských 
novinách a vzpomínala jsem 
také na Ondřeje Höppnera, 
který noviny celé vymyslel
a dal jim tuto krásnou grafic-
kou podobu. Dokonce jsem 
zarecitovala báseň z jeho 
knihy Budiž tma,“ pochva-
lovala si pozvání do rádia 
Monika. Celý rozhovor z 22. 
října si můžete poslechnout 
na www.radiozet.cz v sekci 
Interview Rádia Z.

monika Höppner ve studiu 
s Hanou VítkovouFo

to
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traDiční krÁsný aDventní koncert naDace JeDličkova ÚstavU se konÁ v betlémské kapli

Tradiční adventní 
koncert Nadace Jed-
ličkova ústavu se 
koná 7. prosince od 
19 hodin v Betlémské 
kapli. Dobrovolným 
vstupným přispějete 
Nadaci Jedličkova ústa-
vu, která celý výtěžek
z koncertu věnuje na 
podporu dětí a mladých 
lidí s postižením.
Těšit se můžete na 
skvělé akordeonisty
z Check Accordion Trio
a pěvecké sbory: Gaudi-
um Praha a Pueri gau-
dentes, kteří nastudo-

vali tradiční i upravené 
vánoční melodie. Zazní 
i skladby od W. A. Mo-
zarta, Giuseppe Ver-
diho, Karla Jenkinse
a mnoha dalších.
„Adventní koncert
v Betlémské kapli se 
stal pro nás tradicí. 
Jsme rádi, že můžeme 
přispět tím, co umíme 
a co máme rádi - a to 
je zpěv. Přijďte se po-
dívat a podpořit dob-
rou věc,“ zve všechny 
Zdena Součková, sbor-
mistryně z Gaudium 
Praha.

Chcete nasát vánoční atmosféru, 
užít si koncert a ještě dobrovol-
ným vstupným přispět na dobrou 
věc? Přijďte na adventní kon-
cert Nadace Jedličkova ústavu.

oDkaz rUDolFa JeDličky ŽiJe DÁl. poDpořte
naDaci JeDličkova ÚstavU a přiJĎte na koncert

„Jsme moc rádi, že 
hudbou můžeme po-
máhat, a navíc pro-
pagovat tak krásný 
nástroj jako je akor-
deon. Pro koncert 
v Betlémské kapli 
jsme upravili vá-
noční melodie, kte-
ré, věřím, pomohou 
navodit tu pravou 
sváteční atmosféru,“ 
doplnila Marie Čej-
nová, akordeonistka 
z Check Accordion 
Trio.
Nadace Jedličkova 
ústavu, která minu-
lý rok oslavila 30 let 
od svého založení, se 
hlásí k humanitní-
mu odkazu profesora 
MUDr. Rudolfa Jed-
ličky (1869 - 1926), 

zakladatele Jedličko-
va ústavu. Celý svůj 
život prosazoval ideu 
plnohodnotného ži-
vota osob s handi-
capem. Ke své práci 
přistupoval vždy ne-
smírně obětavě, bez 
ohledu na vděčnost 
a popularitu a v pří-
padě potřeby opero-
val i zdarma. Jeho 
konání nikdy nechy-
běla stálost, důsled-
nost a hluboký zájem
o sociální problémy.
Svoji účast na 
koncertě můžete 
potvrdit na kon-
cert@nadaceju.
cz. Více infor-
mací k adventní-
mu programu na:
www.nadaceju.cz.

SVAtoSLAV BÖHm:
PŮDoRYSY PAmětI

do 5. 12.
Vzhledem k tomu, že se 
Museu Kampa podaři-
lo 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 souvislosti 
výtvarného vývoje tento 
projekt navázal na linii vý-

stav 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 celoživotní 
láska” - O Werichově vile 

s architektem Markem Ti-
chým. 
● variabilní vánoční oz-
doby - předvánoční vý-
tvarná dílna.
● Krystaly na vánočním 
stole - předvánoční vý-
tvarná dílna.
● Bílá sukně - ženské 
umělecké osobnosti 60. 
a 70. let ze sbírek Musea 
Kampa pohledem Kateři-
ny Štroblové - přednáška.
● Kreslené zpěvy Olgy 
Karlíkové s Vítem Zavadi-
lem - přednáška.
● 20 umělců Musea 
Kampa: výtvarné dílny 
proveditelné doma.

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

eNDoSkoPICká
LéčBA SYNDRomU

KaRPálníHo tunelu
● moderní řešení 

● spolehlivé výsledky
● krátká doba rekonvalescence

e-mail: info@neuroendo.cz, tel.: 604 226 996
www.neuroendo.cz

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg
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představujeme místní podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

max munson
s usměvavou kolegyní

Ostrovní 26, Praha 1

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@staromestskenoviny.eu
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poDporUJeme 
místní  

ŽivnostníkyPetr Hejma, starosta

MAX‘S STEAKHOUSE

maxovy
chutné steaky

Interiér
restaureace

Max Munson, sympa-
tický Američan, který 
s láskou provozuje re-
stauraci Max‘s Steak-
house v centru Prahy, 
přijel jako turista do 
naší metropole po sa-
metové revoluci a už 
tu zůstal… Zamiloval 
si Prahu a zamiloval se
v Praze. Po krátké době 
otevřel dnes už kultovní 
hospodu V Jámě a udě-
lal z ní oblíbené místo 
všech, kteří milují dob-
ré jídlo a pivo, atmosféru
a hudbu. Místním otevírala 
kontakt se světem a turis-
tům připomínala staré zná-
mé oblíbené bary a hospody 

za oceánem. Už tenkrát měl 
Max dobrý nápad, který 
znovu opakuje ve své další 
restauraci Steakhouse,
v níž se snoubí dokonale 
grilovaný steak spolu s třís-
lovitým červeným vínem.
„Moji kolegové nemusí být 
vyučeni v oboru, musí mít 
chuť pracovat a mít dob-
rou náladu a být hlavně 
příjemní na hosty,“ říká 
s úsměvem Max. „Věděl 
jsem, co chci, co mne oslo-
vuje a přináší mi komfort, 
a to jsem aplikoval ve své 

vlastní hospodě v Praze. 
Splnil jsem si sen: založil 
jsem místo, kam se lidé 
rádi vrací, kde jim chutná 
a kde je jim zkrátka dobře.“
Většinou Češi mířili do Spo-
jených států za tzv. Americ-
kým snem. Max Munson 
učinil pravý opak a dokázal, 
že u nás si ten svůj sen mo-
hou lidé také splnit.

Otevřeno: pondělí až čtvr-
tek od 11.30 h do 24 h, pátky 
11.30 h až 1 h, soboty 12.30 h 
až 1 h a neděle 17 h až 24 h.

PetR HeJmA (my, co tady žijeme, StAN), 
starosta mč Prahy 1: „Jsem rád, že podniky jako 
Max’s Steakhouse u nás existují! Víc takových Maxů!“

traDiční krÁsný aDventní koncert naDace JeDličkova ÚstavU se konÁ v betlémské kapli
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oDkaz rUDolFa JeDličky ŽiJe DÁl. poDpořte
naDaci JeDličkova ÚstavU a přiJĎte na koncert

Check Accordion trio Pueri gaudentes

koncert v Betlémské kapli

černá 
kronika

ve věku 78 let odešel do 
muzikantského nebe 26. 
10. Jiří Cerha, řečený Ci-
dla. zpěvák, skladatel, 
pedagog, kapelník C&K 
vocalu, od roku 2000 člen 
Spirituál kvintetu zemřel 
13 dní poté, kdy v pražské 
lucerně zakončil Spirituál 
kvintet svoji šedesátiletou 
kariéru. nejstarší česko-
slovenská folková skupi-
na tam 13. října odehrála 
poslední ze série čtrnácti 
rozlučkových koncertů. 
Jiří Cerha vyučoval kom-
ponování a zpěv na praž-
ské konzervatoři. Jako 
hudební skladatel se za-
býval scénickou hudbou 
a zhudebňováním růz-
ných klasických literár-
ních a dramatických děl 
světové literatury. Čest 
jeho památce.

Jiří Cerha

zdena 
Součková
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DÍkY, pane aloisi seneFelDeRe!
ěmecký vynález-
ce tisku z kamene 
neboli litografie 

Alois Senefelder se naro-
dil v domě v Rytířské ulici, 
který stál v místě dneš-
ní Staroměstské tržnice
v Praze. A právě 6. listo-
padu se konala u pamětní 
desky Senefeldera pěkná 
vzpomínková akce, kte-
rou uspořádali litografové
z Litografické dílny v Říční 

za podpory Národní tech-
nického muzea a Galerie 
Hollar. Velmi pěkně o vy-
nálezci litografie promluvil 
Martin Bouda, potomek 
výtvarnického rodu Boudů, 
který od roku 2002 pracuje 
právě v Říční. „Jsem rád, 
že jsem mohl promluvit 
na vzpomínkové akci, kte-
rou jsme uspořádali, aby 
se nezapomnělo na úžas-
ného Aloise Senefeldera

N

Po smrti otce
se Alois staral o matku

a osm sourozenců.

Víte, že...

Slavíme krásné výročí 250 let od 
narození vynálezce litografie Aloise
Senefeldera. Narodil se v Rytířské ulici 
6. listopadu 1771. Ve svých 25 letech 
objevil převratný princip litografie.

a na jeho převratný vyná-
lez. Litografie je moje lás-
ka. Už jako malého kluka 
mě okouzlovalo prostředí
litografické dílny s vůní 
barev i zdánlivý chaos, 
všude něco bylo: tisky, 
papíry, špachtle, barvy, 
kameny. A uprostřed dva 
tiskařské stroje, které hu-
čely a jezdily sem tam,” 
řekl Malostranským novi-
nám Martin Bouda.
Senefelder, původně he-
rec, ve svých 25 letech 
(1796) objevil princip 
litografie, když si ve spě-
chu napsal poznámky 
mastnou křídou na desku 
solnhofenského vápen-
ce. V jeho učebnici, která 

se stala biblí uměleckých 
tiskařů mnoha generací, 
jsou i tato jeho slova: „Přál 
bych si, aby se litogra-
fie rozšířila po celé zemi
a svými výsledky přinesla 
lidstvu užitek a sloužila
k povznesení, avšak nikdy 
ke zlým věcem.“
Senefelder se usadil v Mni-
chově v Bavorsku, kde se 
technice tisku z kamene 
soustavně věnoval. Tiskl 
v prvních litografických 
lisech, které sám navrhl
a sestavil.
Zpočátku byla litografie 
převážně reprodukční 
technikou tisku např. map 
a ilustrací v knihách. Jako 
samostatný obor volné 

grafické tvorby se prosadi-
la po roce 1815 ve Francii.
Tisk z kamene, stejně jako 
původní způsob tisku
u jiných grafických tech-
nik, se používá převáž-
ně pro uměleckou gra-
fiku. Přesto je princip 
litografie v průmyslo-
vém tisku - ofset i v době 
digitálního tisku stále 
jednou z nejpoužívaněj-
ších tiskových technik. 
Za to díky panu Sene-
felderovi!

Litografové
sobě

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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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

Unikátní kreslený malostranský 
kalenDÁř na rok 2022 

JiŽ v proDeJi!

tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz
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pivní reForma (2/3) staroměstské noviny k poctě 
humoristickým listům (1921)

Pokračování příště
U čísla třetího začalo už jakési bručení, neboť tento občan snědl

před „sezením“ tři slanečky.

zDe můŽe 
být vÁŠ 
inzerÁt!

voleJte ihneD

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

vlíDné zachÁzení!

a tak došlo až na číslo sedmé. Byl to bývalý pařič z jatek...

 Tema

DÍkY, pane aloisi seneFelDeRe!

Litograf martin Bouda
při práci v dílně

v Říční ulici

místostarosta Petr Burgr
chválí litografyPamětní deska

Otomar 
Krejča
režisér

eliška 
Krásnohorská
spisovatelka

● Emanuel Lešehrad 
*15. 11. 1877 Praha 
†30. 5. 1955 Praha
Spisovatel, básník, 
propagátor okultismu 
a svobodného 
zednářství.

● Eliška Krásnohorská 
*18. 11. 1847 Praha 
†26. 11. 1926 Praha
Spisovatelka, básnířka 
a překladatelka. 

● Helena Zmatlíková 
*19. 11. 1923 Praha 
†4. 4. 2005 Praha 
Malířka. Ilustrovala 250 
knížek, převážně pro děti 
(Honzíkova cesta, Malý 
princ). 

● Otomar Krejča 
*23. 11. 1921 Skrýšov 
†6. 11. 2009 Praha
Divadelní režisér, herec 
a zakladatel slavného 
Divadla za branou. 

● Emil Kolben
* 1. 11. 1862 Strančice 
† 3. 7. 1943 Terezín
Elektroinženýr. Nejprve 
pracoval pro Edisona, 
pak v Praze založil 
továrnu (Kolbenka), 
později ČKD.

Helena 
zmatlíková

malířka

emanuel 
lešehrad

básník

Kalendárium 
Starého Města

liStoPad
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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.

Jak jsi krásná, přítelkyně 
moje, jak jsi krásná... Slo-
va Písně Písní jedině do-
kážou adekvátně popsat 
tuto památku. Pracuji na 
Pohořelci a chodím okolo 
Lorety každý den a stále 
se mi neokoukala.
Ač je to stavba poměrně 
známá, přesto do ní má-
lokdo z Pražanů zajde. 
Pro leckoho z nich zůstá-
vá pouhou romantickou 
kulisou, maximálně si 
návštěvníci vyslechnou 
Loretánské zvonky a míří 
dál.
Ale ony zvonky také znějí 
jinak, když jste uprostřed 
jejích ambitů. Jejich 

UčenÁ toUlka kampanUly: loreta 
a spokoJených 30 Účastníků

historie je nesmírně za-
jímavá. Jsou tu instalo-
vány už 325 let a stále 
hrají. Loretě je věnoval 
malostranský obchodník 
Eberhard z Glauchova, 
který obchodoval s plát-
nem. V Holandsku se 
seznámil s vyhlášenými 
zvonohrami, a rozhodl se 
zde zakoupit sadu zvonů 
a věnovat je pražské Lo-
retě.
Zakázku zadal amster-
damskému zvonaři Fre-
mymu, a ten je v rozmezí 
mezi lety 1683 až 1691 
zhotovil. Má to malý há-
ček. Zvonař prodal kupci 
i kusy, které nebyly dob-

ře povedené a ležely mu 
v dílně... Kupec zvonům 
příliš nerozuměl a kovo-
lijec byl rád, že se zbavil 
ležáků, a tak se do Prahy 
dostal soubor zvonů prů-
měrné kvality.
Byla to ovšem velká slá-
va, každý zvon měl svého 
kmotra z řad význam-
ných šlechticů, největší-
mu zvonu byl kmotrem 
sám císař Leopold I.
Pražský hodinář Petr Ne-
umann sestavil zvonohru 
a napojil ji na hodinový 
stroj, systémem táhel
a kladívek na ni hraje 
buď automat naprogra-
movanou melodii v ka-

ždou celou hodinu nebo 
na zvonohru lze hrát, 
jako na hudební nástroj.
28. 9. 1695, na svátek sv. 
Václava, byla zvonohra 
slavnostně instalována. 
Od té doby hraje. A to je 
na ní pozoruhodné. Zů-
stala tak, jak ji tam po-
věsili. Třeba v Nizozemí 
a Belgii nezůstaly žádné 
původní. A tak se jezdí 
Holanďané dívat na tu 
autentickou pražskou 
zvonohru.
Na zvonohru hraje kaž-
dou sobotu a neděli hu-
dební publicista a peda-
gog Radek Rejšek, který 
zároveň upravuje reper-

toár. Loreta je ale plná 
pokladů hlavně uvnitř, 
ale o tom snad příště...  

Kristina Küblbecková

loreta je
fotogenická

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 s P. 
Dvořáčkovou: www.praha-
hrave.cz, tel. 731 802 799
●14. 12. 18 h Vernisáž 
výstavy VáNočNí SeN 
FoRtuny. Lapidárium 
Rámová.  LACO DECZI 
(trubka + obrazy). Fotogra-
fie J. Kučera, obrazy
a šperky: D. Kocůrková, K. 
Küblbecková, J. Kremano-
vá, Z. Wilczkova.
●30. 11. 16 h VáNočNí 
StRom KampaNuly na 
Betlémském nám.
●2. 12. 18 h R. Haendl 
PeRIPetIe CíSAŘe 
KaRla iV., Klub Šatlava
●11. 12. 8.30 h Cihelná
„u labutí“ toulKa zimní 
PtACtVo VLtAVY   
●24. 12. 15 h Koledy pod 
Karlovým m. - HaFstudio
i Muzikanti z Kampy u řeky
●19. 12. a 6. 1. odpol. 
Komentované prohlídky 
výstavy Sen FoRtuny 
+ toULkA PoDzemím 

StARéHo měStA Dr. J. 
Kučera
● 2. 1. odpol. Rybova mše 
na výstavě Sen FoRtu-
ny v Lapidáriu

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, pátky 18 - 20 h 
dynamická meditace
a prvky tai-chi… ZŠ Kar-
melitská pondělky 18.30 - 
20.30 h dynamické cvičení.
www.relaxartecentrum.eu
● Čtv. 17.30 h ARgeN-
tINSké tANgo Újezd 
26, Info Háta: 723 643 875
● Od 5. 11. VÝStaVa 
oLgY VoNDRákoVé 
a obrazy D. Kocůrkové
a fotky J. Kučery - Galerie
U lanové dráhy
● 5.12. 17h mIkULáš + 
VáNoč. StRom pod 
Karl.mostem (SOPMSH)
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
mILí čteNáŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

vynÁlezce litograFie se
naroDil v rytířské Ulici

Podle odborníků je vy-
nález litografie srovna-
telný s vynálezem knih-
tisku. Například proto, že 
technikou litografie se v 19. 
století tiskly notové partitu-
ry. Navíc se pan Alois Sene-
felder, to je ten vynálezce, 
narodil před dvě stě padesá-
ti lety v Rytířské ulici na Sta-
rém Městě. V Praze ale moc 
dlouho nepobyl, už jako ko-
jenec byl natrvalo odvezen 
do bavorského Mnichova, 
kde náhodou, jak už to bývá, 
přišel na možnost tisku
z kamene.
Jeho vynález se používá do 
dneška, ale o Aloisu Sene-
felderovi málokdo ví. Díky 
odborným nadšencům se 
při příležitosti Senefelde-
rova výročí dovídáme, že
v domě v Rytířské ulici, 
který dnes už nestojí, byl 

zájezdný hostinec. Protože 
to byl hostinec zájezdný, 
byly zde, vedle normálně 
obývaných bytů, také po-
koje pro, jak bychom dnes 
řekli, krátkodobé ubytová-
ní. Jestli to tehdy trvale by-
dlícím nájemníkům vadilo, 
to dnes nevíme, ale asi to 
tenkrát tak velký problém 
nebyl. Vysvětlení je prosté. 

Ti, tehdy krátkodobě uby-
tovaní na jednu, či dvě noci, 
se chovali slušně a s respek-
tem k ostatním obyvatelům 
domu. A v tom je zakopaný 
pes. Nedostatek respektu
a slušnosti, tak můžeme 
jednoduše popsat problém 
sdíleného ubytování dneš-
ních dnů. Proto se tehdy 
před 251 lety mohla v zá-
jezdním hostinci v Rytířské 
ubytovat kočovná divadelní 
společnost. Jeden její člen 
se zakoukal do stálé obyva-
telky domu. Slovo dalo slo-
vo a do roka se jim narodil 
vynálezce litografie.
Neznám případ, že by
z ubytování Airbnb vzniklo 
nějaké manželství. A že by 
se v takovém manželství na-
rodil nějaký vynálezce, tak 
to už vůbec ne.

SN listopad 2021

alois Senefelder

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

Ještě jsme se ani ne-
stačili vzpamatovat
z voleb do poslanecké 
sněmovny a už se po-
malu rozjíždí kampaň 
komunální. Pozná se to 
podle zvýšené horlivosti 
koaličních i opozičních 
politiků. A tak se symbo-
licky, rok před volbami, 
na říjnovém zasedání za-
stupitelstva schválil záměr 
vyhlášky, který by plošně 
zakazoval pití alkoholu na 
veřejnosti po celé Praze 1. 
A hned se okolo toho strh-
la velká debata ve stylu pít 
či nepít.
Odpůrcům v čele s exsta-
rostou Pavlem Čižinským 
vadí, že se zákaz bude 
vztahovat i na rezidenty 
Prahy 1 nebo studenty, 
kteří si v klidu chtějí po-
píjet na ulicích. Naru-
šovat by to údajně mělo 
také pikniky v parcích… 
Tak studentkou už dávno 
nejsem, ale v centru by-

dlím a musím říci, že mě 
nepřepadá touha popíjet
v noci na ulici a nevím, kdo 
z mých sousedů má tako-
vé nutkání. Zákaz se totiž 
týká doby mezi 22. večerní
a 6. hodinou ranní a to je 
také doba, kdy už nikdo 
příčetný ani nepikniku-
je. Možná jsem škarohlíd
a na věci nahlížím pohle-
dem mámy od malého 
dítěte, která se už neumí
(a nemůže) odvázat.
V noci chci klid a ne hor-
dy hulákajících turistů 
s lahvemi v ruce. I tak totiž 
vypadaly některé průvo-
dy pub crawl, kdy alko-
hol jejich průvodci vozili
v petkách na kárce a puto-
vali od jedné pamětihod-
nosti k druhé. Proto jsem 
už dávno navrhovala, aby 
se vyhláška netýkala jed-
notlivých ulic, ale plošně 
celého území Prahy 1. Jed-
nak proto, že se centrum 
zábavy různě přesouvalo 

a také proto, že si strážní-
ci stěžovali, že nevědí, ve 
kterých ulicích zákaz platí 
nebo že se jim turisté zá-
měrně přesouvají do ulic, 
kde zákaz neplatí.
Zkrátka byl to chaos, a tak 
jsem tomu ráda, ačkoli to 
nespasí vše. Stále je málo 
strážníků, kteří by opilce 
pokutovali a občas (ne-
chci se nikoho dotknout 
a už vůbec ne ikonické 
postavy ředitele strážní-
ků Miroslava Stejskala) 
není ani vůle. Navíc je tu 
také otázka restauračních 
zahrádek a zajištění klidu 
na nich atd. A v neposled-
ní řadě zmíněnou vyhláš-
ku musí vydat magistrát. 
Když jsem to dříve navr-
hovala, vždy mi bylo od-
povědí, že není politická 
vůle. Jestli bude tento-
krát, nevím. A co vy, tip-
nete si, jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

pít či nepít, to Je ta otÁzka

V měsíci listopadu 
procházíme v kos-
mickém zvěrokruhu 
hlubokým vodním 
znamením Štíra, 22. 
11. vstupuje Slunce do 
ohnivého znamení Střel-
ce. Štír je průvodcem 
podzemními světy, stejně 
tak naším podvědomím. 
Zkoumá vše skryté, ta-
jemné a je alchymistou 
zvěrokruhu.
V tomto čase prochá-
zí Štírem nejen Slunce, 
ale také planeta Mars
a v průběhu měsíce i pla-
neta Merkur. Je tím dána 
pozornost na stínová té-

mata a jejich zpracová-
ní. Napěťové aspekty ze 
znamení Vodnáře, kde se 
nachází Jupiter a Saturn, 
a napěťové aspekty ze 
znamení Býka, od plane-
ty Uran, tato témata ještě 
umocňují.
Se znamením Štíra v na-
šem těle souvisí vylučová-
ní, a to psychické i fyzic-
ké, co je pro nás výživné 
si tělo i psyché ponechá, 
ostatní vyloučí. Očistění 
vstupujete do zname-
ní Střelce, který napíná 
tětivu luku s pozorností
k smyslu života, víře
a existenci jako takové.

astrovhled

Co ŘíkAJí HVězDY V LIStoPADU

tělo i psyché si
ponechÁ to výŽivné

AStRoLožkA 
DAgmAR koCŮRkoVá
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inzerceinzerce

Jano. Jak nevyhořet 
jako rodič? Díky, Mar-
tina K.
Rodičovství je asi jedna
z nejtěžších rolí, které
v životě zastáváme. Díky 
ní někdy prožíváme poci-
ty naprostého štěstí, které
může hned v následující 
minutě vystřídat nejhlubší 
zoufalství. Tuto náročnou 
úlohu máme plnit nonstop 
cca 20 let.
Minule jsme se věnovali 
prevenci vyhoření. Je tře-
ba pravidelně a dostatečně 
dávat sobě. Čím více, tím 
lépe pro nás a všechny ko-
lem nás.
Když jsme my sami v po-
hodě, můžeme dál pohodu 
rozdávat. Jen když se cítí-
me 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.
Také je třeba se vyvaro-
vat další tendenci (našich) 
rodičů, tabuizaci negativ-

ních emocí, která přispívá
k tomu, že se naučíme vě-
domě potlačovat a ignoro-
vat vlastní emoce. Zkuste si 
vzpomenout, jak se k vám 
rodiče chovali, když jste 
jako malí cítili vztek, smu-
tek či jiné emoce, se kte-
rými si oni nevěděli rady. 
Být vzteklý nebo smutný se 
nerovná být špatný. Emoce 
jsou normální součástí lid-
ského života. Ty s kladným 
i záporným znaménkem. 
Máme právo se zlobit nebo 
plakat, když nám něco ne-
jde nebo nám někdo ublíží. 
Svobodně prožité pocity 
často rychle odezní a my 
můžeme normálně pokra-
čovat tam, kde jsme skon-
čili.
Jak se asi bude v dospělos-
ti chovat člověk, kterému 
dávali rodiče najevo, že 
všechny jeho emoce jsou
v pořádku, a který si je 
mohl v bezpečí od začátku 
do konce prožít? A vedle 
něho si postavme člověka, 
kterému jako dítěti vště-
povali, že vztekat se nebo 

Jana UŽ to znÁ!
poradna pro (zoufalé) rodiče

Radí
Jana Hogan

plakat je špatné. Kde se asi 
nacházejí všechny ty nedo-
volené a potlačené smutky
a naštvání? Umí je sám
v sobě a ve vztahu ke svému 
okolí zdravě prožívat?
Příště se zkusíme s odvahou 
podívat na své emoce hlou-
běji. Na to, jak se zachovat, 
když k jejich výbuchu dojde 
před dětmi a jak takovým 
výbuchům předcházet. 
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku 
jsou inspirované kur-
zem Nevýchova.

Vaše Jana Hogan

Jsme vaŠe

Ucho!

Dotisk



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

Co nového 
za vodou[ [
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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 to všechno bylo 
pravda, pak by sice bylo 
popřeno Josefínino údajné 
umělectví, ale tím spíš by 
bylo potřeba vyřešit záhadu 
její mocné působivosti. Jen-
že to, co ona vyluzuje, pře-

ce jen není pouhé pištění. 
Stoupnete-li si hezky dale-
ko od ní a zaposloucháte-li 
se, či ještě lépe, vyzkoušíte-
-li se v tomto ohledu, třeba 
když Josefína zpívá mezi 
ostatními hlasy a vy si dáte 
za úkol rozpoznat její hlas, 
pak docela určitě neuslyšíte 
nic jiného než docela oby-
čejné pištění.

tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze kafky, široká 14
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Zaposlouchání se do hlasu

-Pokračování příště-

inzerce

Slavné ženy
Divadlení a filmová herečka

Božena Šustrová

Božena Šustrová (1915 
- 2008) od čtyř let hrála  
v náchodském divadelním 
spolku. Později si jí všiml 
herec Václav Vydra, kte-
rý ji poradil, ať to zkusí  
v Praze. Poté nastoupila 
do vinohradského divad- 

la. Její nejznámější filmo-
vou rolí je Kristla v Babič-
ce (1940). Kvůli nařčení 
z kolaborace odešla do 
emigrace, kde se scházela 
s Adinou Mandlovou. Ze-
mřela ve Venezuele v po-
žehnaném věku 93 let. 

Václav 
Vydra, 

objevitel

Světla 
Svozilová, 
kolegyně

Jejím osudem 
se stal Caracas

Adina 
Mandlová, 
kamarádka

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na rohu jakých 
ulic na Starém Městě je slavný 
dům U Ježíška?
Nápověda: Jděte Liliovou 
ulicí až na konec a tam...

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: U bílé botky, Karlova 28, 
Staré Město. Správně: Jaroslav 
Karlovský, Jana Novotná.
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eNDoSkoPICká
LéčBA SYNDRomU

KaRPálníHo tunelu
● moderní řešení 

● spolehlivé výsledky
● krátká doba rekonvalescence

e-mail: info@neuroendo.cz, tel.: 604 226 996
www.neuroendo.cz

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg

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

257 531 839

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu




