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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

®
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Výčepní Samuel z Lokálu 
Dlouhááá, Dlouhá 33, nabízí 
dvoulitrovku lahodné Plzně 

z tanku. Přijďte ochutnat

linka 
pomoci 

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

PRADLENKA
A ČISTÍRNA U ELIŠKy
Soukenická 1095/24, Praha 1

Místní 
výčepní

PřIjďTE 
15. KvěTNA 
NA NAvALIS

str. 4 - 5

Na STop Ě

Kapitán Korda

www.houseservices.cz

Více str. 12
www.vojanovysady.cz

Tel.: 602 200 249,
257 531 839
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ONdRO, dÍK zA TyTO NOvINy!

Redakce novin je ve smutku. 
Ve věku 55 let po dlouhé
těžké nemoci odešel 
Ondřej Höppner,
novinář, básník,
vydavatel a šéfredaktor
Malostranských,
Staroměstských
a novoměstských novin

Ondřej Höppner
*11. října 1965,
†19. března 2021

MÍSTNÍ 
PřÍběhy

vzPOMÍNáME
S LáSKOU

Čtěte na str. 6 - 7

poslední rozhovor s Ondrou 
připravila jeho žena Monika
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inzerceinzerce

anna marie 
Höppnerová (11) 

Mluvčí mladé 
generace

„Kamarády, 
zpěvem, 

hraním na 
nástroje a novým 

cirkusem.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Silou zázračné 
pozitivní 

vůle!“ 

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Otužováním, 

cvičením, 
procházkou               

a patologickým 
optimismem. “

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

Gurmánův 
koutek

Jednou větou...

Jak se udržujete
v kondici?

Slyšeno: V karanténě

Počasí 

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: stojí to 
hodně úsilí          

a hodně
peněz!“ 

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Chodím na 
špacíry, tančím, 

přemýšlím          
a večer si dám 
sklenku vína.“

Roman 
korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Psychiku vylepšuji 
filmy s Ginger         

a Fredem a fyzičku 
filmy s Fredem 

Astairem.“ 

Přijďte si pro oběd  
do HOStince 
u rOtundy, 

Karolíny Světlé 17. 
Výdejové okénko 

otevřeno pracovní dny 
od 11 do 16 h.

109 Kč

Jídelní lístek: 
www.pivniceurotundy.cz

Guláš  
s knedlíkem

15 °C
Duben

Panská láska a dubnový 
sníh za mnoho nestojí.

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Bejby, piš,
co tě pálí!

„Když se dívám z orloje 
do okolí Staroměstského 
náměstí, tak vidím zce-
la jinou Prahu než před 
covidem, kdy byla plná 
turistů. Musím se při-
znat, že v lednu mě velmi 
rozesmutnil pohled na 
úplně prázdné náměstí 
bez lidí,“ popsal své po-
city akademický sochař              
a restaurátor věžních ho-
din orlojník Skála, který 
se stará o orloj také spolu 
se zkušeným astronomem 
Zdislavem Šímou.
„Samozřejmě chod orloje 
kontroluji neustále přes 
web kameru, snad mi 
nic neunikne. Trošku teď 

PRAhA chcE výRAzNě 
OMEzIT PRůjEzd 
SKRz cENTRUM

 vIdA! NA STAROMěSTSKÉM ORLOjI 
 ObČAS  zLObÍ APOŠTOLOvÉ

Na Smetanově nábře-
ží by mohl být systém, 
který by udělil auto-
maticky pokutu autu, 
které jen projíždí. 
Omezení pro vjezd by 
podle návrhu mělo pla-
tit mezi šestou ranní      
a desátou večerní.
Přesným řešením se má 
nově zabývat společná pra-
covní skupina magistrátu 
a Městské části Prahy 1. 
První návrhy by mohly být 
známé v květnu letošního 
roku. „Nový dopravní re-

žim by v okolí Smetanova 
nábřeží mohl začít platit 
letos na podzim, se začát-
kem budování zastávek                              
u Karlových lázní,“ infor-
moval Adam Schein-
herr, náměstek primátora 
pro dopravu.
Díky omezení intenzity 
dopravy by mohlo město 
vybudovat na Smetanově 
nábřeží dlouho plánova-
né tramvajové zastávky. 
Součástí úprav je i výsadba 
24 stromů či úprava Anen-
ského trojúhelníku.

zlobí apoštolové, zasek-
nou se a okénko zůstane 
otevřené,“ upřesnil Petr 
Skála. 
Poslední velká rekon-
strukce věže a restau-
rování Staroměstského 
orloje proběhlo v roce 
2018. „Byla odvedena 
profesionální práce,“ do-
plnil orlojník. Staroměst-
ský orloj je jako součást 
Staroměstské radnice Ná-
rodní kulturní památkou.

Smetanovo
nábřeží Orlojník petr Skála, strážný anděl 

Staroměstského orloje, je stále ve 
střehu. práce je mu koníčkem, a tak 
jde okamžitě a rád při sebemen-
ší závadě vše zkontrolovat a chybu 
rovnou opravit. Orloj není holubník!

Víte, že...
Staroměstský orloj jako 
jediný měří babylonský 

a staročeský čas.

„



3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

inzerce

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
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1921

Slečna růžena při avant-
gardní módní přehlídce jana 

Šerého, výrobce záclon.

MódNÍ PřEhLÍdKA 
PRůhLEdNých zácLON

 vIdA! NA STAROMěSTSKÉM ORLOjI 
 ObČAS  zLObÍ APOŠTOLOvÉ

Orlojník petr Skála 
na orloji při práci

Fo
to

: A
rc

hi
v



4  Tematelefon redakce: 777 556 578 redakce@StaromeStSkenoviny.eu

VyřeŠte pOMOcí HOMeOpAtie 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

hOMEOPATIcKá 
PoRADNA

Ing. Klára Pletichová, MbA., Rhom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

peter OrieŠeK, 
KryŠtOF HOŠeK: 

SOma Sema
bude prodlouženo

Dvojvýstava sochař-
ských individualit, které 
od sebe dělí celá ge-
nerace. Mladší z obou 
autorů, Kryštof Hošek, 
byl během své kariéry  
s Orieškovou tvorbou  
v úzkém vztahu díky ro-
dinným vazbám. Oba au-
toři pracují primárně s fi-
gurou či s jejími fragmenty.

VlAdiMír 
jAnOuŠeK: tiMeS
bude prodlouženo

Sochař Vladimír Janou-
šek absolvoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslo-
vou v ateliéru Josefa Wag-
nera. Spoluzakládal umě-
leckou skupinu UB 12.  
Autor monumentálních 
realizací a také komor-
ních soch reprezentoval 
Československo na svě-
tové výstavě Expo ´70  
v japonské Ósace. Jeho 
dílo nebylo dosud v celé 
šíři publiku představeno. 

Online AKce
Z důvodů vládního naří-
zení je Museum Kampa 
do odvolání uzavřeno. 

Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu 
a webových stránkách 
muzea. 
● Kódy a krajiny 2 
Český neokonstruktivis-
mus pohledem Jaroslava 
Vančáta. Přednáška.
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
Workshop o sběratelství.
● Kódy a krajiny 1 
Od krajiny k racionalitě. 
On-line přednáška.
● Ve středu Evropy
On-line diskuze. 
● Naslouchání Olgy 
Karlíkové

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

Tržiště 13, Malá Strana 
Tel.: 257 534 130, 606 688 982 

turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

KráSné jArO přeje 
VŠeM čtenářůM 

malostranská agentura

Pracujeme pro vás rádi od 
roku 1994!

REdAKcE SE TěŠÍ
z NOvÉhO gRAfIKA

Co nového v redakCi

Hlásíme, že redakci Staroměst-
ských novin posílil nový, svěží 
grafik Marek Šíma.
Z redakčního čerta, za kterého se 
poctivě oblékl při příležitosti Miku-
láše na Malé Straně, povýšil na 
lepší flek. „Mám radost, že jsem 
od Ondry Höppnera dostal tuto 
příležitost a vážím si toho, že mě 
ještě stihl seznámit s tím, jak novi-
ny fungují a jak se tvoří.“
Markovi je skoro 17, studuje  obor 
multimédia na střední škole, je 
vášnivý cyklista, zpívá, hraje na 
kytaru, ukulele, klavír a snaží se 
naučit na akordeon. Jeho nej-
větší výzvou je teď dobře vychá-
zet s redakční kolegyní Monikou 
Höppner a udržet kvalitu grafic-
ké podoby novin. Hodně štěstí!

marek šíma 
a ukuleleFo
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zdENěK bERgMAN, ObNOvITEL bAROKNÍch SLAvNOSTÍ NAvALIS, řEdITEL MUzEA KARLOvA MOSTU

● „Jaké budou letos 
Svatojánské slavnos-
ti Navalis?“
„Rok 2021 je jubilejním 
rokem, kdy si připomí-
náme tři sta let od bla-
hořečení sv. Jana Nepo-
muckého, nejslavnějšího 
českého světce. 15. května 
od 18 hodin pražského 
času se rozezní tři sta zvo-
nů po celém světě k uctě-
ní jeho památky. Slavnos-
ti budou dle historického 
konceptu a rámce začínat 
mší svatou v 18 hodin.               
V 19 hodin bude vycházet 
svatojánské procesí z ka-

tedrály sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha a po půl de-
váté večer bude zahájen 
koncert na hladině Vlta-
vy u Karlova mostu.“  
● „Co diváci na kon-
certě uslyší?“
„Skladatel Kryštof Ma-
rek předvede ve světové 
premiéře symfonii Sva-
tojánské zvony, kterou 
pro letošní Navalis slo-
žil.“
● „Podělte se o nej-
silnější momenty 
v obnovné historii 
Navalis...“
„Je jich spousta… Obno-

V roce 2009 obnovil Zdeněk 
Bergman Svatojánské slavnos-
ti nAVAliS a od té doby je ve-
lebí. letos se koná v novodobé 
historii slavností již 13. ročník.
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SvATOjáNSKÉ SLAvNOSTI NAvALIS,
TO NEjKRáSNějŠÍ, cO Kdy PRAhA zAŽILA

Anděl
na lodi

vili jsme více jak třista-
letou tradici jediného 
pražského folkloru. Po-
dařilo se nám probudit 
historické spojenectví 
mezi Prahou a Benát-
kami, ale i spolupráci   
s chorvatskými námoř-
níky a dalšími… V roce 
2019 Svatojánský spo-
lek vytvořil pro Benátky 
nejcennější řezbářské 
lodní dílo Bisonne Pra-
ga – Nepomuceno. Tato 
loď v Benátkách repre-
zentuje Prahu a zároveň 
bude přítomná na slav-
nostech. Každoročně 
skládáme nové skladby 
k uctění našeho milo-
vaného světce sv. Jana 
Nepomuckého… A jsem 
za to rád. Tak 15. května 
přijďte!“

Zdeněk 
berman
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Nové zprávy
ze Starého Města 

linka pomoci 
občanům

černá 
kronika

VE VĚKU 89 LET ze-
mřela 23. 3. šansoniér-
ka Hana Hegerová.  
Bydlela na Staroměst-
ském nám. Její největ-
ší hity jsou: Levandu-
lová, Lásko prokletá... 
Čest její památce.

zemřela
Hana

Hegerová

724 021 789  
224 948 465

Mč praha 1

představujeme místní podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Soukenická 1095/24, Praha 1

petr HejMA (My, co tady žijeme, StAn), 
starosta Mč prahy 1: „Paní Lénková je příkla-
dem věrného starousedlíka a zaslouží si podporu.“

eliška lénková
vydává voňavé prádlo

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

ŽIvNOSTNÍKyPetr Hejma, starosta

PRAdLENKA A ČISTÍRNA U ELIŠKy

eliška
v akci

pohled
zvenčí

Pradlenka a čistírna 
u Elišky funguje už 
od prvního dne nové-
ho milénia. Po celou 
dobu je součástí živo-
ta Petrské čtvrti, a to 
i proto, že paní Eliška 
Lénková, která prá-
delnu provozuje, je 
dlouholetou místní 
obyvatelkou. 
„Provádíme kromě pra-
ní a mandlování, drobné 
opravy oděvů, chemické 
čištění oděvů i speciál-
ní čištění kůží, žehlení, 
krejčovské a další služ-
by,“ vyjmenovává paní 
Eliška, která je příkla-
dem živnostníka žijícího 
přímo v domě nad pro-

vozovnou, který i v době 
volna ochotně seběhne 
dolů, aby pomohl.
S rostoucí konkurencí se 
potýká i paní Lénková, 
hlavně ale s tou, proti níž 
se obtížně brání. Zvyšují-
cí se počet provozovatelů 
tzv. sdíleného bydlení 
nejen deformuje pod-
mínky na trhu s byty, ale 
i pro praní a čištění. Vyu-
žívá totiž služeb dodávek 
z venkova, které postup-
ně v centru naloží prádlo 
a odvezou ho z Prahy, 
kde jsou náklady nižší.

Eliška je ale bojovnice. 
Její podnikatelský recept 
je jasný a lidé z okolí, 
školy, školky, firmy i tu-
risté si ho cení: poctivá 
práce, která se nesmí od-
být, a příjemné, ochotné 
a slušné vystupování. 
Oceňuje ho také spisova-
telka Blanka Kovaří-
ková a další významné  
a populární osobnosti.

OTEVŘENO
je pondělí až pátek 
10 - 18 h, tel.: 732 603 
323, 222 313 538

zdENěK bERgMAN, ObNOvITEL bAROKNÍch SLAvNOSTÍ NAvALIS, řEdITEL MUzEA KARLOvA MOSTU

nezapomenutelná 
atmosféra nAVAliS

SvATOjáNSKÉ SLAvNOSTI NAvALIS,
TO NEjKRáSNějŠÍ, cO Kdy PRAhA zAŽILA

Sv. jan nepomucký 
zdobí loď Bisonne 
praga – nepomuceno
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Po těžké nemoci odešel 19. břez-
na Ondřej Höppner (†55), zakla-
datel a šéfredaktor těchto novin. 
Čest jeho památce. Přinášíme roz-
hovor s Ondrou ze začátku břez-
na o jeho vztahu k těmto novinám.
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● „Dáš mi rozhovor?“
„Jsi moje žena, tak to asi 
musím.“
● „Ondro, byl jsi šéf-
redaktorem časopi-
su Spy, pracoval jsi 
ve vedoucích pozi-
cích velkých deníků. 
Proč jsi to opustil?“
„Vždycky jsem chtěl svý-
mi projekty bavit lidi. 
Kromě krátké doby, 
kdy jsem byl na stáži
v BBC, jsem pracoval pro 
bulvár. Chtěl jsem hra-
vost, nadhled a přesah.
Pak jsem toho měl dost  
a vymyslel svoje noviny.“ 

●„A proč zrovna Ma-
lostranské noviny?“
„Doktor Kučera mě na 
noviny navnadil, když 
jsem u něho seděl jako 
pacient v ordinaci. Byla 
to pro mě výzva. Čím 
menší region, tím líp. 
Malá Strana je pidi, má 
pět tisíc adres. Proměnil 
jsem se ze dne na den     
z šéfredaktora celostát-
ních projektů v novináře 
chodce. Chodil jsem po 
Malé Straně s novina-
mi v batohu a rozdával 
je. Tak to bylo úplně na 
začátku, když se rodil fe-
nomén Malostranských 
novin...“    

●„A pak jsi začal vy-
dávat Staroměstské   
i Novoměstské…“
„To jsou sourozenci Ma-
lostranských novin. Bylo 
to logické rozhodnutí vy-
dávat noviny i na druhém 
břehu řeky. V pidi regi-
onu je mi dobře. Navíc 
vždycky mě zajímaly pří-
běhy a historie. To vše na 
území staré Prahy najdu.“ 
●„Co pro tebe tyto no-
viny znamenají?“
„Hodně. Černobílé novi-
ny v retrostylu. Čtenáři 
se na ně těší. Komuni-
kace se čtenáři je těsná. 
Píšeme o lidech, které po-
tkáváme. Můžu dostat za 
článek facku. A mám re-
dakci snů: tak třeba moje 
žena Monika, že? Už máš 
taky mediální tykadla                  
a máme je furt nastra-
žená a lapáme témata. 
Práce na těchto novinách 
pro mě nikdy nebyl krok 
stranou, ale kupředu.“ 

„Ondřej Hoppner se před jede-
nácti lety zjevil na Malé Straně 
jako veliká kometa, by prozářil 
celý zdejší prostor. Tedy nejdříve 
byl na Starém Městě v ordinaci 
pro řidičák. Nastíněna mu byla 
a vedením SOPMSH odmítnu-
ta možnost působení v místním 
tisku, tedy v pauzírujících Obec-
ních novinách... Situaci ovšem 
uchopil rychle a samostatně
a svými Malostranskými novinami 
osvítil pohasínající nebe zdejšího 
společenského života. Postup-
ně přijat většinou obyvatel a po 
jeho deseti tisících výtisků novin 
se každý měsíc jen zaprášilo. 
V kombinaci se Staroměstskými 
a pak i Novoměstskými novinami 
byly jeho tisky aktuální, a jak se 
stále ukazuje, i velmi nadčasové. 
Stará čísla jdou stále na dračku. 

Navíc, ruku na srdce, svými Ma-
lostranskými novinami napomo-
hl i oživení tehdejších Obecních 
novin jako čtvrtletníku. Spoluza-
ložením KampaNuly, prezentací 
jejích akcí oživil lidem žití v cent-
ru. V novinách poskytoval místo 
i opozici. V neposlední řadě i statě 
z historie pomohly sousedským de-
batám a vztahům. Noviny se staly 
zásadním pomocníkem při ochra-
ně (2009 - 18) před rekodestrukcí 
ohroženého parku ostrova Kampy. 
Vždy i byly k dispozici pro propaga-
ci Kampy Středu Světa - Konferen-
cí, Happeningů a Vinobraní. Tímto 
bylo de facto pomoženo volební 
porážce tehdejšího vedení Prahy 1. 
Ondřej se stal nepřehlédnutelným 
fenoménem Prahy 1. Majákem         
i bleskosvodem - mnozí s ním tvrdě 
diskutovali, jiní s radostí své příbě-
hy sdělovali, neb věděli, že budou 
v jeho novinách mít oporu. Všichni 
ale (někteří tajně) se na nová čísla 
těšili. Nyní nám odešel po marném 
boji se zákeřnou chorobou. Avšak 

jeho následovníci slibují, že budou 
v této cestě pokračovat, aby mohli 
pomáhat nám všem. Těšme se 
a pomáhejme také. Jak bylo vždy 
psáno: Tyto noviny si píší čtenáři 
sami.“

„Ondřej se vždy zajímal o vše, co 
se na jedničce dělo, a nejradši měl 
ty obyčejné lidské příběhy. Moc-
krát jsme se při našich rozpravách 
zdrželi do časných ranních hodin, 
přitom si zahráli na piáno a bylo vi-
dět, jak je mu ve společnosti přátel 
dobře. Měl velké srdce a pomoc 
druhým bral jako součást svého 
života. V roce 2010 vznikly naše 
první společné charitativní projek-
ty s Malostranskými a Staroměst-
skými novinami a pak jsme ještě    
s Jirkou Kučerou založili Kampa-
Nulu. Bylo úžasné Ondru sledovat,
s jakou lehkostí popisoval dění 

okolo sebe, jak se radoval z pro-
stých věcí a měl radost, když bylo 
prostě dobře... A i když někdy 
dobře nebylo, tak se s tím s grácií 
vždy dokázal poprat.“

„Bude nám chybět Ondřejův sar-
kastický humor, občasná poseze-
ní u vína třeba pod platanem na 
Malostranském náměstí. Bude 
nám chybět jeho vyprávění a bás-
nění. Byl skvělý kamarád!“

„Když jsem v práci před deseti 
lety po otci začal, pomohl mi 
přátelskými radami typu „kdo je 
kdo“ právě Ondra. I když jsem 
o něm tehdy nic nevěděl a on 
asi nic o mně, vedli jsme občas 

ŠÉfREdAKTOR ONdřEj höPPNER OČIMA 
jEhO KAMARádů A TAKÉ KOLEgů

TExT: MOniKA Höppner

vzPOMÍNKy NA ONdřEjE höPPNERA

Jiří
KUČERa
glosující občan, 
KampaNula

PETR
HEJMa
starosta
MČ Praha 1

SESTRy
MicHáLKOVy
SOPMSH, ateliér
Olga & Pavla

JiNDřicH
PaVLiŠ
firma
Vojanovy sady

Monika a Ondřej Höppnerovi, 
mediální tykadla, v Besedě 
na candrbále
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váŠ INzERáT 
dO TěchTO NOvIN 
KORONA-zdARMA 

volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@malostranskenoviny.eu

KvALIfIKAcE (1/3) Staroměstské noviny k poctě 
humoristickým listům (1921)

vzPOMÍNKy NA ONdřEjE höPPNERA

psychologicko-filozofic-
ké hovory. Měl jsem ho, 
chlapa, rád.“ 

„Na Ondru budu vzpomí-
nat jako na člověka, kte-
rý měl Prahu 1 upřímně 
rád, a nebylo mu lhostej-
né, co se tady děje. Ne 
vždy jsem s ním souhla-
sila, ale bavilo mě jeho 
nadšení a vážila jsem si 
jeho ochoty vyslechnout 

si jiný názor a publikovat 
ho. Na našem posled-
ním setkání jsme si po 
mnoha letech potyka-
li a já jsem se těšila na 
další společné povídání           
o Praze 1. Budeme v té 
diskuzi pokračovat jindy 
a jinde, posílám pozdra-
vy nahoru, Ondřeji…“

„Je to těžké. Napsat pár 
slov o člověku, když ode-

jde příliš brzy. Myšlenky 
jsou pod závojem šoku, 
který nastane vždy, když 
se nás, jako v případě 
odchodu Ondřeje, osob-
ně dotkne poznání, že 
nikdo z nás nezná dne 
ani hodiny. Myšlenky
a vzpomínky potřebují 
svůj čas. Příležitostí za-
vzpomínat na chvíle pro-
žité s vydavatelem novin, 
spisovatelem, básníkem 
bude jistě ještě dost. Co 
by ale nemělo zapad-
nout, je nasazení Ond-
řejovy manželky Moniky 

v posledních měsících 
jeho života. Ono se to 
dnes již tolik nenosí, 
ale když se lidé berou            
v kostele, skládají pře-
depsaný slib, který končí 
slovy: … a s tebou pone-
su všechno dobré i zlé 
až do smrti. V případě 
manželky Moniky bylo 
toto naplněno a přede-
vším prožito bezezbytku. 
Přidáme-li k tomu ještě 
Ondrovy dcery, můžeme 
jen povzdechnout: On-
dřej Höppner odcházel     
z tohoto světa jako král.“

redakce na loňském
masopustu

poprvé na reprezentačním 
plese Mč praha 1 v paláci 
Žofín v roce 2019

Ondřej a Monika
si hoví v posteli na akci 
Zažít město jinak

PETR
BURGR
místostarosta
MČ Praha 1

KaTEřiNa
KLaSNOVá
bývalá
zastupitelka

Pokračování příště
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Kalendárium 
Starého Města

Naděžda 
Sobotková

baletka

albín 
Stocký

archeolog

Duben

● Ludvík Kuba 
*16. 4. 1863 Poděbrady 
†30. 11. 1956 Praha
Jeho sbírka asijského 
umění je uložena 
v Náprstkově muzeu. 

● Josef Rovenský 
*17. 4. 1894 Praha 
†5. 11. 1937 Praha, 
Režisér a herec, průkop- 
ník české kinematografie

● Albín Stocký 
*24. 2. 1876 Praha 
†18. 4. 1934 Praha
Archeolog, vedoucí 
pravěkého oddělení 
Národního muzea. 
 
● Josef Strachovský 
*19. 4. 1950 Kutná Hora 
†9. 7. 1913 Praha
Sochař (Národní divadlo, 
Národní muzeum).

● Naděžda Sobotková 
*20. 4. 1923 Praha 
†20. 3. 2014 Praha 
Sólistka baletu Národ-
ního divadla. 

● Jaroslav Mareš 
*24. 4. 1921 Husinec 
†22. 10. 2003 Praha 
Herec (hospodský Evžen 
v Jedové chýši). 

Jaroslav 
Mareš
herec

Josef 
Strachovský

sochař

„Safra. To by bylo místo pro 
mě. Jak na to?“

„Napřed otužit tělo
a zesílit...“

„Botanika! Rozeznám jedova-
té a nejedovaté byliny.“
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

UČENá TOULKA: SOvy v zIMě NA PETřÍNě 
ANEb jAK jSME vIděLI TOKAjÍcÍhO PUŠTÍKA

Ani mrazivý únoro-
vý večer neodradil 
sympatickou skupinu 
nadšenců s dětmi růz-
ného věku, aby s rouš-
kami a v patřičných 
rozestupech vyrazili 
od nemocnice pod 
Petřínem vzhůru do 
lesa oblíbeného vrchu 
Petřín, poslechnout si 
houkání sovy - vábnič-
kou rozčileného pet-
řínského puštíka. 
Po počátečním drobném 
váhání se nedaleko sochy 
Jaroslava Vrchlického 
ozval a několika šťastliv-
cům se dokonce podařilo 
zahlédnout na větvi jeho 
pěknou siluetu. 

Poté se puštík opět vrá-
til do svého království ve 
spodní části Lobkovické 
zahrady, kde jedna samič-
ka v dutém stromě již se-
děla na svém hnízdě.
Všichni zúčastnění se 
tak na vlastní uši (a ně-
kteří také na vlastní oči) 
přesvědčili, že i v samém  
centru velkoměsta se lze 
zblízka setkat s tímto ta-
jemným a zvláštním noč-
ním tvorem. 
Zprávu o únorové Toul-
ce podal známý ochránce 
Petřína, zoolog, ornitolog 
pan Jaroslav Cepák. Text 
o své postřehy doplnil 
akcí nadšený Toulkař Jiří 
Kučera.

Vrchlický a puštík
na petříně v symbióze
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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.

Naše akce 
www.kampanula.cz info: lída růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: ludmilar@seznam.cz

Naše akce 

pOřádáMe 
A SpOlupOřádáMe

● Učené toulky se připravují
 
● jArní ptActVO 
nA petříně,
● VOjAnOVy SAdy 
neZnÁmÉ
● Z neBOVid 
nA prAŽSKé jArO

● Vždy 1x za měsíc v 18 h
SetKání S tArOt 
cluBeM 115
Učená toulka s tarotem. 
Pro informace volejte Dr. 
Julia Hůlka, telefonní č.: 
737 142 294.

● Vycházky pro rodiče 
s dětmi Malou 
Stranou, Kampou 
s petrou dvořáčkovou. 
www.prahahrave.cz, 
telefonní č.: 731 802 799,
Aktuální informace:
www.facebook.com/praha-
hrave.
Rezervace na mailu: info@
prahahrave.cz.

● V plánu je, ale dle celkové 
situace zatím nejisté: 
KOnFerence KAMpA, 
MAlá StrAnA Střed 

SVětA - BáSníci  MS 
+ HydepArK.
Také Happening Kampa 
Střed Světa v parku.

● Pátek 30. 4.
MAlOStrAnSKé čA-
rOdějnice - SOpMSH
Snad budou, dle aktuální 
situace.

dOpOručujeMe
● VýStAVA „ASi 16“
fotografií Dr. Jiřího Kučery 
Malostranský spolek 
(SOPMSH). Malostranské 
náměstí 27. Prodlouženo 
až do dubna.

● Od dubna, event. květ-
na: Po, st, pá
OZdrAVná cVičení 
relAX Arte 
SAnAtOriA
Tělocvičny škol na Malé 
Straně, vždy 18 - 20 h. 
Středy Gymnázium 
Josefská 5, po + pá ZŠ 
Karmelitská.  Info Petra 
Krulichová: 604 765 273, 
www.relaxartecentrum.eu.

● rekreační basket 
muži a ženy, vždy středy
19 - 20 h v Gymn. Josefská. 
Info J. Svátek: 605 131 136.

Naše akce Výstava fotek prodloužena 
až do dubna 
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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

PURKMISTR vácLAv vAňKA v TOM 
ROzhOdNě UMěL chOdIT

V politice působí lidé 
mnoha profesí. Co 
poslanců a senátorů je 
původně učitelů, lékařů, 
nebo právníků. Zajímavé 
je, že například funkce 
pražského primátora je 
tak náchylná na profesi 
lékařskou. Jedna profese 
je jakoby s politikou ne-
slučitelná. Mám na my-
sli povolání hudebního 
skladatele. 
Vidíte a přitom se Praha 
může pochlubit výjim-
kou. Purkmistrem, tedy 
dneska primátorem, byl 
v letech 1848 až 1861 
Václav Vaňka. Tento 
pán v tom uměl chodit. 
Byl totiž také poslancem 
zemského sněmu a ná-
sledně povýšen do šlech-
tického stavu. Za jeho 
působení byl například 

odhalen pomník mar-
šála Radeckého na 
Malostranském náměstí. 
To bylo ještě v době, kdy 
Pražané věřili, že se cí-
sař František Josef II. 
nechá korunovat českým 
králem. Předpokláda-
ná trasa korunovačního 
průvodu měla vést Mos-
teckou ulicí přes Malo-

stranský rynek. Umís-
tění pomníku bylo tedy 
zvoleno tak, aby socha 
oblíbeného maršála byla 
z korunovačních kočárů 
pěkně vidět. 
Vraťme se k panu purk-
mistrovi. Sice se honosil 
titulem JUDr., málokdo 
ale věděl, že byl také 
hudebním skladatelem. 
Nedávno byla objevena 
jeho skladba, smyčcový 
kvintet F-Dur, podle 
odborníků je hudební 
dílo velmi zdařilé. Dnes-
ka už těžko posoudíme, 
jestli ho pro kompono-
vání inspirovaly schůze 
vedení města. Jedno je 
jisté, pokud by tomu tak 
bylo, pak skladby zkom-
ponované dnes by měly 
úplně jiný rytmus.

SN duben 21

elegán
Václav Vaňka

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

Nedá mi, abych ne-
vzpomněla na Ondře-
je. Díky němu vychází 
tyto noviny a díky nim 
se lidé v Praze 1 do-
zvěděli o řadě kauz.
Ať už se bojovalo o po-
dobu parku na Kampě 
nebo proti kácení stromů 
na Petříně... Určitě by ho 
také zajímalo, co se děje 
okolo tzv. Anenského 
trojúhelníku a určitě by 
dal prostor „javoromil-
cům“ i „javorobijcům“.  
Právě letitý javor stří-
brný se stal symbolem 
celé kauzy, ale nejde jen
o něj. Ale za mnohem 
horší považuji plánova-
nou „revitalizaci“, která 
počítá s vydlážděním pro-
stranství a průchodem 
pod vozovkou směrem
k řece. Když pominu vy-
hozené desítky milionů 

korun daňových poplat-
níků (jen dlažba vyjde na 
25 milionů korun, kolik 
bude stát podchod, lze jen 
spekulovat), nenávrat-
ně by to změnilo pohled 
na Smetanovo nábřeží
z Kampy. Ani pohled 
od Novotného lávky 
směrem na Pražský 
hrad by nebyl tak ro-
mantický.
Podle vizualizací má totiž 
nad Vltavou vzniknout 
několik vícepodlažních 
teras, mol a lávek. Není 

pochyb o tom, že se jedná 
o ryze komerční projekt, 
ačkoli ho radnice Prahy 1 
vydává za přínos pro vol-
nočasové aktivity občanů.
Že si Pražané myslí něco 
jiného, dokazuje petice 
proti kácení s více než       
3 000 podpisy. Na kon-
ci března už padla lípa, 
javor zatím chrání holub 
hřivnáč a „javorová hlíd-
ka“ složená z občanů Pra-
hy 1. Ale jak dlouho? Tzv. 
čapadlo a podchod pod 
vozovkou je v majetku hl. 
města Prahy, a tak může 
podivný projekt zastavit 
magistrát. Primátor Hřib 
se vyjádřil proti kácení ja-
voru, ale o promenádě nad 
řekou mlčí. Jak se k tomu 
postaví? A co vy, tipnete 
si, jak to celé dopadne?

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

bITvA (NEjEN) O jAvOR
PObLÍŽ KARLOvých LázNÍ

V dubnu máme slu-
neční vládu hned dvou 
znamení kosmického 
zvěrokruhu: Berana
a od 19. 4. znamení 
Býka. Beranem pro-
chází nejen Slunce, ale
i planeta Venuše a Mer-
kur, které se koncem mě-
síce posunují do Býka.
Beran je planetou ohně
a taky rychlých reakcí, vše 
se dává do pohybu. Be-
ran spaluje a přepaluje 
vše, co souvisí se starým 
nastavením, strukturami
a vzorci. V tomto měsíci se 
můžeme potkat s nedoře-

šenými tématy minulosti, 
a to díky planetě Pluto. Ta 
vytahuje minulost z těch  
největších hloubek. Rodí 
se tím nové fáze a začátky. 
Býk se snaží tuto energii 
stabilizovat. Je to zemské 
znamení, i když poněkud 
neklidným způsobem. Pla-
nety se totiž setkávají 
při průchodu Býkem  
s Uranem, který všech-
no přetřese a dává no-
vou podobu. 
Téma měsíce: Nic není jako 
dřív, vše je v pohybu. Staré 
umírá, nové se rodí fyzicky 
i duševně.

astrovhled

cO říKAjí HVěZdy V duBnu

NIc NENÍ jAKO dřÍv,
vŠE jE v POhybU

AStrOlOŽKA 
dAGMAr KOcůrKOVá

Protest
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kulturní nást ěnka    
naše smělé tipy

divadlo v dlouhé 
na drAMOXu!
Díky měsíčnímu před-
platnému divadelní  
streamovací služby 
Dramox dostanete pří-
stup k výběru zázna-
mů divadelních před-
stavení online. Lze 
vidět inscenace Lhář, 
Faidra a Lékař své cti.

SVAtOjánSKé SlAVnOSti nAVAliS 15. 5. 
● 18 h Slavnostní mše svatá v katedrále sv. Víta, Voj-
těcha a Václava ● 19 h Svatojánské procesí na Karlův 
most ● 19.40h Lodě, otužilci, žehnání na Karlově mostě 
● 20 h Pobožnost před kostelem sv. Františka z Assisi 
● 20.30 h Koncert na vodě pod Karlovým mostem
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Helena 
dvořáková

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

zdE MůŽE 
býT váŠ 
INzERáT!

vOLEjTE IhNEd

TELEfON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

vLÍdNÉ zAcházENÍ!

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

inzerce

Grafika A. Gareise ml.,
slavnost v roce 1864



Pro líné Ještě línější

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[ [

Stručná tiráŽ
Staroměstské noviny 

duben 2021 / Xii. ročník
● Redakce, inzerce: Monika Höppner 

● Grafika: Marek Šíma 
● Foto: Míra Lédl

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

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Zpěvačka Josefína (III.)
FrAnZ KAFKA, četBA nA pOKrAčOVání

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

Jen Josefína je výjimkou; 
miluje hudbu a umí ji též 
poskytovat; ona jediná; 
jejím odchodem hudba, 
kdoví na jak dlouho, zmi-
zí z našeho života.
Často jsem přemýšlel, jak 

to s hudbou je. Jsme pře-
ce docela nemuzikální; 
jak to přijde, že Josefínině 
zpěvu rozumíme, nebo, 
jelikož Josefína popírá, že 
bychom jí rozuměli, si to 
aspoň myslíme? Nejjed-
nodušší odpověď by byla, 
že krása toho zpěvu je tak 
veliká, že ani nejtupější 
mysl jí neodolá.

tuto rubriku zaštiťuje centrum Franze Kafky, Široká 14
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-Pokračování příště-

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

Krása toho zpěvu je tak veliká

inzerce

Slavné místní ženy

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je dům, kde mě- 
li rodiče Franze Kafky svůj 
obchod se střižním zbožím?
Nápověda: Hledejte v Celet-
né ulici.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Minule: Dům U Modré štiky 
se nachází v Praze na Starém 
Městě na adrese Karlova 180/20 
Správně: Nikola Š., Tomáš B.
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Energie tohoto času 
přináší prověření naší 
schopnosti materiali-
zace našeho potenciá-
lu, schopnosti zabez-
pečit se, schopnosti 
dosahovat výsledků. 
Odvrácenou stranou této 
mince je přehnané ulpí-
vání na jistotách, přemíra 
hromadění, život oriento-
vaný pouze na jeho mate-
riální stránku.
Znamení Býka, které je 
mírumilovné, vřelé a přá-
telské, si potřebuje osvojit 
to, že jeho cena u druhých 
není měřena tím, co má    
a vlastní, ale tím, kdo je 
on sám. 
V čase Býka vnímáme více 
než kdy jindy všechny 

krásy světa i života skrze 
své smysly.
Esence tohoto času je 
přesně namíchána z in-
grediencí - smysl pro hod-
noty a zvyšování krásy to-
hoto světa a veškeré lásky 
v něm.

domovní Znamení „u černého medvěda“ 
mosteCká uliCe 53/4B

 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

19. dubna vstupuje Slunce do znamení býka
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Mostecká 53/4b

Markéta Vostrá pro měsíc duben 
kreslila do svého kalendáře domovní 
znamení u černéHO MedVědA

baronka, radikální pacifistka
Bertha von Suttner  

Baronka Bertha von Sut- 
tner (1843 - 1914) byla 
česko - rakouská radikální 
pacifistka a spisovatelka. 
V roce 1905 se stala první 
ženou, které byla uděle-
na Nobelova cena za mír.  
V dětství žila s matkou So-

fií Vilemínou hraběnkou 
Kinskou na Staroměst-
ském náměstí v paláci 
Kinských. Jejím otcem 
byl hrabě František Josef 
Kinský. Nejvíce se prosla-
vila románem Die Waffen 
nieder! (Odzbrojte!). 

Jaroslav 
Vrchlický, 
kamarád

alfred 
Nobel, 
chemik

baronka míru 
a přátelství

Svatopluk 
Čech, 

kamarád



Milan Voríšek, MBA

Sezóna čistění fasád začíná.…Vaší nemovitosti k službám.
 jednatel House Services


