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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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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

LIDOVÁ
JÍDELNA TĚŠNOV

Těšnov 5, Praha 1

SmuTNé VýrOčÍ
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Smrt Milady Horákové
očima dcery Jany Str. 2 - 3

Mistři 
výčepu

StaniSlav DitricH 
z pivnice U rotundy, 

Karoliny Světlé 17, roztáčí 
Staropramen 10° 

za skvělých 31 Kč. Exkluzivně
„Člověk si musí udržet 
mládí až do konce,” říká- 
val Ladislav Pešek. 
Příběh rodu tohoto vyni-
kajícího herce je současně 
kusem historie českého 
divadla. 
Staroměstské noviny se 
vydaly po stopách Peš- 
kových předků a sestavily 
jejich rodokmen.
První stopa se objevuje  
v roce 1763, kdy se praž-
skému kuchaři Thámovi 
narodil syn Karel. Str. 6 - 7 MáMa pana Peška
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Na STop Ě

Kapitán Korda

laDiSlav Pešek
*4. října 1906,
†13. července 1986

Místní 
PřÍbĚhy

KOnec
rODu
PEŠků
PřÍbĚh SLAVNé

hErEcké DyNASTiE
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inzerceinzerce

Anna Marie 
Höppnerová (11) 

Mluvčí mladé 
generace

„Staré Město je 
plné vzpomínek 
a příběhů, jde 
to tam cítit na 

každém kroku.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Především díky 
našim předkům 

kouzelnou 
pohádkovou 
nádherou.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Krásnými
zákoutími, úžasnou 

historií a radnice 
staroměstská je 
tepnou dějin.“

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...

Čím je podle vás Staré 
Město jedinečné?

Slyšeno: U léčitele

radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: No 
právě svou 

jedinečností.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Jsem rodák, 
takže vším. 
Nejvíc snad 
křivolakými 
uličkami.“

Roman 
korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Ze staroměstských 
věží lze vidět 
střechy, štíty

a komíny, je to jako 
v jiném světě.“

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Přeměňuji
tě na lásku!

Dojemný příběh Milady 
Horákové by se měl při-
pomínat stále… „Maminka 
nám řekla, že nám napsa-
la dopisy… Obejmout jsme 
se nesměly,“ vypráví Jana 
Kánská. Co bylo v oněch 
dopisech se ale paní Jana 
dozvěděla až o 40 let poz-
ději, protože tehdy jí je ko-
munisté nevydali. „Při čet-
bě těch dopisů mi bylo do 
pláče. Maminka mi v nich 
například doporučovala, 
abych si nesešlapávala 
botičky, každé ráno čtvrt 
hodiny cvičila a nenosila 
hluboké výstřihy. Nebo 
abych si myla pravidelně 
krk,“ vzpomíná Jana.
Když Miladu Horákovou 
popravovali, byl její man-

cENTrum JEDNičkA 
V TruhLÁřSké

OD ZÁřÍ OTEVřE
ZPOVĚĎ DcEry miLADy hOrÁkOVé:
cO mi mÁmA řEkLA V cELE SmrTi

Centrum Jednička, 
středisko volného času 
pro všechny generace 
obyvatel první měst-
ské části, vzniklo na 
místě bývalé modli-
tebny. Historický dům
v Praze 1 v Truhlář-
ské ulici 8 více než rok 
procházel rozsáhlou 
rekonstrukcí, které 
předcházel náročný 
průzkum za asistence 
dohledu památkářů.
Slavnostní otevření centra 
proběhne 6. září. Poté jsou 
v plánu dny otevřených 
dveří pro veřejnost. Krouž-

ky pro všechny generace 
zde najdete výtvarné, ta-
neční, technické...
„Jsme rádi, že máme také 
na svém území klasický 
Dům dětí a mládeže. Stře-
disko volného času nám 
doplní portfolio, které na-
bízíme pro děti, mládež
a seniory zde na Praze 1,“ 
okomentoval blížící se ote-
vření starosta Petr Hejma.
Při opravách se podařilo 
skloubit historii s moder-
nou. Zajímavostí je, že bě-
hem rekonstrukce byly ob-
jeveny dvě nástěnné malby 
na fasádě domu.

žel Bohuslav Horák na 
útěku. 27. září 1949 ráno 
se s manželkou Miladou 
rozloučili na Václavském 
náměstí… Když pak přišel 
Bohuslav Horák domů, 
žena tam nebyla. Pak se 
ozval zvonek a u branky 
stáli dva tajní. Bohuslav 
na nic nečekal, políbil 
dceru a utekl zadem. 
Doufal, že se mu poda-
ří svou ženu varovat, ale 
ta už byl zatčená. Milada 
Horáková a její údajná 
skupina byla obviněna
z velezrady.
V politických procesech
v 50. letech soudili 639 lidí, 
deset bylo popraveno. Je-
dinou popravenou ženou 
byla Milada Horáková.

Zleva: místostarosta  Burgr, architekt 
Karásek a starosta Hejma v Centru Jednička

Milada Horáková byla popravena 27. 
června před 71 lety. Její dcerce Janě 
v té době bylo 16 let. Na poslední ná-
vštěvu za maminkou přišla na Pan-
krác se svou tetou a jejím mužem.

„
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26°C
čeRveNeC

Co červenec neuvaří,
srpen nedopeče

Restaurace 
U Parlamentu
Valentinská 52

Gurmánův 
koutek

289 Kč

KrÁLíK  
NA SmETANĚ
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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

ZPOVĚĎ DcEry miLADy hOrÁkOVé:
cO mi mÁmA řEkLA V cELE SmrTi

Milada Horáková
před soudem
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1921

ště
Místní mistryní v nudění se roku 

1921 stala kadeřnice Květa tuhá. 
vydržela se nudit celý život 
(snímek je z úvodu pokusu). 

miSTryNĚ V NuDĚNÍ

Hm.

Milada Horáková
s dcerou Janou

Bohuslav
Horák

Jana 
Kánská
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Na čepu dvanáctka 
Radegast za 39 Kč

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

257 531 839

ZDE můŽE 
býT VÁŠ 
InzerÁt!

VOLEJTE ihNED

TELEfON: 

777 556 578 
(mONikA)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

E-mAiL:

VLÍDNé ZAchÁZENÍ!

Cukrárna Astra
Hledáme prodavačku či prodavače

na plný úvazek i brigádně.
Zájemci volejte: 602 424 219

Otevřeno: 
pondělí až pátek 7.30 - 18 h, 
víkendy 9 - 17 h
Adresa: Perlová 8, Praha 1

a Staročeská pekárna

Najdete nás 
na Facebooku

 a také Instagramu
www.cukrarna-astra.cz

muZikANTi POZOr!
ReDaKCe NoViN PRoDá ZáNoVNí 
DigiTáLNí PiaNo yaMaHa P-125 

Se SToJaNeM a SUS. PeDáLeM.
STÁLE V ZÁrucE. PůVODNÍ cENA 19 500 kč, 

NyNÍ ZA SkVĚLOu cENu 14 990 kč!
VOLEJTE mArkOVi: 731 916 216

ruDé Století
do 1. 8.

Výstava v parku Kampa 
reflektuje století existen-
ce KSČ a jejího vlivu na 
společnost. Projekt před-
staví dějinné mezníky po-
litické strany a připomene 
komunistickou cenzuru   
a propagandu.

Jiří ŠAlAMoUN:
Kdo Neviděl, 

NeUvěří, to MNě 
věřte

17. 7. - 30. 9.
Jiří Šalamoun je žijící 
legenda knižní ilustrace 
a animovaného filmu. 

Autorově doposud nej-
rozsáhlejší retrospektivní 
výstavě v Museu Kam-
pa je právem věnována 
podstatná část expozice 
dobrotivému Maxipsovi 
Fíkovi.

SvAtoSlAv BÖHM:
PŮdoRYSY PAMěti

28. 9. - 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 

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

rEDAkTOrkA TOčiLA 
cELOVEčErÁk

Co nového v redakCi

Nejmladší členka redakce 
Staroměstských novin Anič-
ka Höppnerová nezahálí. 
Natáčela v červnu se sympa-
tickým režisérem Matějem Bal-
carem celovečerní film Pánský 
klub. „Zážitků z natáčení mám 
plno. Točila jsem s herci Jirkou 
Mádlem, Bolkem Polívkou, Ja-
nem Hrušínským, Zdeňkem Žá-
kem… Byl to i přes velká vedra 
skvělý zážitek. Nejvíc jsem si 
užila scénu, když do mě před 
školou skoro narazilo auto - ve-
terán, ale to jsme jenom hráli,“ 
zavzpomínala Anička na natáče-
ní s tím, že na place byla také 
bezva parta dětských herců.

Anička
s Jirkou MádlemFo
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er mÍSTNÍ PODNiky A umĚLci PODPOřiLi ObLÍbENOu chAriTATiVNÍ Akci SVými PrODukTy i ZPĚVEm

Představte si, že Pro-
střený stůl to byl jubi-
lejní, již desátý! Navíc 
toto mecheche přilákalo 
spoustu lidí. Přes nepří-
zeň posledních měsíců, 
odcházející covidoby, se 
benefiční akce pro Kon-
zervatoř Jana Deyla, 
Střední školu pro zra-
kově postižené a Nadaci 
artevide velmi vydařila.
„Jsem moc ráda, že 
jsme se tady sešli, vážím 
si toho,“ řekla redakci 
prezidentka Nadace ar-
tevide Zuzana Kopečná. 
akci, která byla svolá-

na výzvou KampaNu-
ly, slavnostně zahájili 
starosta Petr Hejma 
spolu s Jiřím Kučerou, 
Zuzanou Kopečnou 
a dalšími zakládajícími 
členy KampaNuly. Ti 
zavzpomínali na zaklá-
dajícího člena ondřeje
Höppnera, duchovního 
otce Malostranských, 
Staroměstských a také 
Novoměstských novin, 
který tento svět opustil 
po zákeřné nemoci le-
tos v březnu.
Prostřený stůl lákal svý-
mi dobrotami a k dobré 

Malostranské náměstí 24. 6. opět oži-
lo. Na tradiční akci Prostřený stůl se 
sešli sousedé i umělci. Všichni zpívali, 
hodovali a tím podpořili dobrou věc.

       PrOSTřENý STůL NA mALOSTrANSkém
NÁmĚSTÍ: SOuSEDSkÁ SLAVNOST JE ZPĚT!

náladě přispěli nejen 
místní podnikatelé
a spolky, ale i vynika-
jící hudební program. 
Zazpívali zpěváci
z pěveckého sboru 
Vratislavka: anička, 
amelie, Kája, eliška, 
Mára, dále Lucie Dou-
šová s harmonikou, 
Pražský hradčanský 
orchestr Pepy Kocůr-
ka, skvělí Muzikanti 
z Kampy, kteří hráli 
do pozdních hodin…
Malostranské náměstí 
se zaplnilo sousedy, 
umělci, dětmi i pejsky 
a bylo šťastné. Víc ta-
kových akcí.

Na aKCi PřiSPěli
Profesní dům dal 
víno + vysokou pe-

něžní částku, Zeman 
Potraviny+zvěřina...
Moc dobré tradiční 
české pečivo - maro-
kánky, linecké a ko-
láčky, Nicolas bar
věnoval pizzu, Plný pe-
káč halušky, které zmi-
zely jako první, Karel 
Chotek pomohl zajistit 
stánky i s produkty: ko-
láčky, rohlíky a chleba se 
škvarkovou pomazán-
kou + pívem Plzeňským, 
Zlatá Praha - řízečky
a víno, Šatlava - chlebíčky
či víno. Sestry Boro-
mejky natrhaly výborné 
třešně z vlastní zahrady.
Hasiči přivezli pol-
ní kuchyni a také
podávali špekáčky…
Podpora i od NAPY, 
cukrárny Saint Tro-

Z DruhéhO 

břEhu
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představujeme místní podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Těšnov 5, Praha 1

PetR HeJMA (My, co tady žijeme, StAN), 
starosta Mč Prahy 1: „Vážíme si takových pro-
vozoven, kde je láska k profesi znát. Držím jim palce!“

Radek Hejma se svými kolegy 
Michalem Schrenkem a irenou 
Meierovou vaří s láskou

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

ŽiVNOSTNÍkyPetr Hejma, starosta

LiDOVÁ JÍDELNA TĚŠNOV

dostupné
jídlo pro
každého

radek Hejma
pózuje před jídelnou

Klasická česká jídel-
na, která je zapsána 
i v řadě mezinárod-
ních turistických 
průvodců. Zní vám 
to jako nemožné? 
Tak to budete asi 
jedni z mála, co ne-
byli v jídelně na 
Těšnově. Esence po-
ctivosti pracovitosti
a lásky k řemeslu na 
jednom místě. No, 
a když vidíte název 
lidová jídelna, tak 
skutečně hluboko 
do kapsy sahat ne-
musíte.
V naší rubrice o provo-
zovnách Prahy 1 by byla 
zásadní chyba vynechat 

podnik, kterému dlou-
há léta velí srdcař, pro-
fík a usměvavý šéfku-
chař Radek Hejma. ani 
pandemie tuto legendu 
nezastavila.
„I přes nepříznivé časy 
jsme podnik zachovali 
v provozu a jídlo vydá-
vali skrze okénko. Tím, 
že řada lidí zamířila na 
home-office, zákazní-
ků nebylo mnoho, ale 
nechtěli jsme zklamat 
naše nejvěrnější klien-
ty. Naštěstí se zaměst-
nanci už pomalu vra-

cí do svých kanceláří
a zákazníci přibývají,“ 
říká šéfkuchař Hejma, 
v jehož kanceláři již 
dlouhá léta visí i oce-
nění starosty Prahy 1. 
Upozorňujeme, že sho-
da příjmení pana šéf-
kuchaře se současným 
starostou městské části 
je čistě náhodná a ne-
jedná se tedy o žádnou 
rodinnou protekci.
oTeVŘeNo je v pra-
covní dny od 10.30 až 
do 14.30 hodin. www.
lidovajidelna.cz

černá 
kronika

Ve věku 84 zemřela 21. 
6. 2021 vynikající he-
rečka Nina Divíšková. 
Hrála dlouhé roky v růz-
ných divadlech v Praze. 
V Činoherním klubu 
byla úžasná např. v in-
scenacích Mandragora, 
Racek, Strýček Váňa, 
Podivné odpoledne dr. 
Zvonka Burkeho, kde si 
zahrála legendární Sva-
tavu. Dále účinkovala 
ve Viole, Švandově di-
vadle či na ostravských 
scénách. Mezi její vý-
znamné filmové role pa-
tří například role matek
v Příbězích obyčejného 
šílenství nebo ve filmu 
Nestyda. S hercem Ja-
nem Kačerem vycho-
vali tři dcery, nejmladší 
Adéla je také herečkou. 
Čest její památce.

Nina DivíškovámÍSTNÍ PODNiky A umĚLci PODPOřiLi ObLÍbENOu chAriTATiVNÍ Akci SVými PrODukTy i ZPĚVEm
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       PrOSTřENý STůL NA mALOSTrANSkém
NÁmĚSTÍ: SOuSEDSkÁ SLAVNOST JE ZPĚT!

pez. Nutno také poděko-
vat všem pomocníkům:
v pokladně hlavně Hele-
ně z KampaNuly, (TU-
RaSu) + ivetě a Petře 
z Relaxarte a angele 
+ ireně + Sabině ze 
Šatlavy - Zlaté Prahy, 
ty byly ve stáncích… Ri-
chardovi ze Šatlavy, 
co sehnal hudbu (Pepu 
Kocůrka) a zvukaře. Jir-
kovi K., který vyrobil
a vytiskl pozvánky
a plakátky, všude roz-
dal, vylepil. Jirkovi 
W. - sehnal všechny 
Muzikanty z Kampy.
o mediální podporu se 
zasloužily Malostranské
a Staroměstské no-
viny. akci zastřešova-
li Zuzana Kopečná
z Nadace a její syn Bo-

rek. Vše obstarávala
a se Zuzanou propojovala 
ludmila, Jakub Vacu-
lín řešil povolení, Spo-
lek (SoPMSH) + dámy
z Trhů poskytly zázemí.
U Stolu krásně koncerto-
vali: anička, amelie, Kája, 
eliška, Marek, skvělá Lucie
s harmonikou, Pražský 
Hradčanský orchestr Pepy 
Kocůrka & Muzikanti
z Kampy. Na „vstupen-
kách“ za 100 Kč byla 
čtyři jídla či nápoje vě-
nované podporovate-
li, které byly vyměněny 
za připravené dobroty.
Výtěžek - přes 20 tis. 
Kč poslouží k nákupu 
školních pomůcek a vý-
tvarných potřeb.
Všem KaMPaNUla 
DěKUJE!

Muzikanti z Kampy
rozezněli Malostranské náměstí

členové KampaNuly: Z. Kopečná, J. Kučera, 
P. Michálková, P. Hejma a J. Wencl
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Volejte Tel.: 607 855 439 

Hledáme skladové prostory
s kanceláří cca 250 m²

pro firmu
House Services CZ.

Za vaše nabídky velmi děkujeme.

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

257 531 839Každou středu pro vás pořádáme koncert
a každé úterý divadelní večer. Přijďte!
Koncerty: 21. 7. Hudba tvýho fotra, 28. 7. Shahab Touloile,
29. 7. Jull Dajen
Divadlo: 20. 7. Oživlá laboratoř (Divadlo Apropo)
27. 7. F. J. Zvolský: Náhody

Hrajeme v jednom z nejkouzelnějších dvorků na Malé Straně, 
Jánský vršek 8 vždy od 19 h. Vstupné dobrovolné.

malostranské večery pod 
širým nebem

Zveme vás na divadla i koncerty!

Program na www.divadloapropo.cz
Pořádá hospůdka kellyxír, muzeum alchymistů a Divadlo Apropo.

konec dynastie pešků 
Úplně na začátku hereckého 
rodu jsou bratři Thámové 
Karel a  Václav. Druhý jme-
novaný, díky němuž vzniklo 
první české divadlo Bouda, 
byl přímý předek Ladislava 
Peška, který je nejslavněj-
ším členem dynastie. 
Syn Václava Tháma zřejmě 
vychovával v Jičíně Peškovu 
matku emu, svou vnučku.

Rodiče emy, tedy Marie 
Thámová a Josef Pešek,  
hráli v kočovném divadle 
a jezdili po Čechách, proto 
emu vychovával děda.
Větev Thámů pokračovala  
v Jičíně. Dnes je zde hospo-
da U Piráta, která patří Thá-
movým potomkům. 
U divadla si ema našla ži-
votního partnera, herce La-

dislava Pecha. Spolu se pak 
roku 1900 usadili v Brně. To-
muto městu zůstali oba věrní 
až do konce své umělecké 
cesty.
ema a Ladislav měli dvě děti: 
Marii a o devět let mladší-
ho Ladislava. Ten rod pro-
slavil díky svým filmovým 
rolím a působením v Ná-
rodním divadle v Praze (320 
rolí). Používal pseudonym 
Pešek, aby se nepletl s otcem, 
Ladislavem Pechem. Pešek 
není zdrobnělina jména Pech, 
jak se traduje, ale jméno her- 
covy matky za svobodna.
Jeho sestra Marie začínala  
v brněnském divadle, poz-
ději v Brně učila na konzer-
vatoři.
Větve rodu končí v další ge-
neraci. Žádná ze dvou vnuček 
paní emy neměla děti.

Věrnost

Josef 
Pešek
herec

1840 - 1906

Marie 
Thámová 
HeReČKA
1846 - 1927

Ladislav
Pech
herec

1866 -1942

ema 
Pešková

HeReČKA
1869 - 1965

Rudolf
Walter
řeDiTel

1894 - 1966

Marie 
Pechová

HeReČKA
1897 - 1978

Ladislav
Pešek
herec

1906 - 1986

Druhá 
žena 

Ladislava
Peška

Milan 
Zezula

MAlíř 
1921 - 1992

Olga 
Walterová

HeReČKA 
1922 - 2001

Zuzana 
Pešková 
 jediná 
dcera

Dcera

Dcera

Dcera

Syn

Dcera

Životní osudy předků herce Ladislava 
Peška jsou kusem historie českého
a také brněnského divadla. Díky
těmto novinám teď vznikl přehledný
rodokmen této slavné rodiny.

Karel 
Thám

obrozenec
1763 - 1816

Václav 
Thám

DiVADelNíK
1765 - 1816

děda Peškovy 
babičky
obrozenec Václav Thám 
byl dědeček Marie Thá-
mové - Peškové. Zaslou-
žil se o tzv. Boudu, prv-
ní české divadlo. Jeho 
bratr Karel se zabýval 
překlady a sestavováním 
slovníků. 

Slavné role, které hráli

ZleVA: Ladislav Pech v roli Jana Žižky. Ladislav Pešek v po-
hádce Obušku, z pytle ven. Ema Pešková ve své jediné filmo-
vé roli Mazlíček (s Hugo Haasem). Dohromady šlo o tisíce rolí.

lad.
Pešek

VZHůRU na JaDRan!

informace - reservace - prodej:
Tržiště 13, Malá Strana 
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
e-mail: lesser.travel@gmail.com
Web: https://lesser.travel

Léto 2021 konečně u moře!
Malostranská agentura

lesser nabízí: 
Exklusivní pobyty pro zamilované
i rodiny s dětmi na ostrově Čiovo

v letovisku Sveti Križ
kemp** - hotel*** - villa****
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PrAkTický NÁPAD (1/3) Staroměstské noviny k poctě 
humoristickým listům (1921)

Příště nový vtip
Nimrod Pusinka kupoval si broky, ale dostal

jenom železné.

ZDE můŽE 
býT VÁŠ 
InzerÁt!

VOLEJTE ihNED

TELEfON: 

777 556 578 
(mONikA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-mAiL:

VLÍDNé ZAchÁZENÍ!

Kalendárium 
Starého Města

Jan
Kristofori

malíř

Věra 
Adlová

spisovatelka

čeRveNeC

● Jindřich Wankel 
*15. 7. 1821 Praha 
†5. 4. 1897 olomouc 
Lékař, archeolog a spe-
leolog. 

● Josef Schulz 
*11. 4. 1840 Praha 
†15. 7. 1917 Praha
architekt. Rekonstruo- 
val požárem zničené 
Národní divadlo. 

● Karel Vít Hof 
*16. 7. 1826 Praha 
†9. 8. 1887 Kunratice 
Účetní ve spolku pro 
výstavbu Národního 
divadla. 

● Jan Kristofori 
*17. 7. 1931 Mukačevo 
†24. 3. 2004 Praha 
Malíř. ilustroval knihy 
Karla Čapka. 

● Věra adlová 
*22. 7. 1919 Praha
†28. 7. 1999 Praha 
Spisovatelka, překlada- 
telka z latiny a ruštiny. 

● Josef Šebánek 
*22. 7. 1915 Podskalí 
†13. 3. 1977 Praha
Herec, původním povo-
láním taxikář.

Josef 
Schulz

architekt

Josef 
Šebánek

herec

konec dynastie pešků 

inzerce
RODiČe Ladislava Peška: Ema Pešková - Pechová s Ladislavem Pechem na zasloužené dovolené. Byli krásný pár. 
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Z rodinného 
alba

Střílel, ale jako obvykle zajíci si z něho dělali
dobrý den. Vtom dostal nápad...
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

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

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.

tOuLKa za JarníM
PTAcTVEm NA PETřÍNĚ

Květnová ptačí toulka 
začala netradičně nave-
čer a navíc ze smíchov-
ské strany vrchu Pet-
řína. Toulkou provázel 
Jaroslav Cepák zoolog-
-ornitolog Národního 
muzea. Bylo 23 účastní-
ků (7 dětí).
Hned všechny na za-
čátku potěšili mladí 
brhlíci, holubi hřivnáči 
a pěnice černohlavá, je-
den z našich nejlepších 
ptačích zpěváků. U je-
zírka nad Musaionem 
objeveno hnízdo sojky 
s mláďaty. Výstup do 
kopce provázeli zpěvem 
sýkora koňadra, mod-
řinka a budníček menší. 

U jezírka s lachtanem 
nás překvapil déšť, kte-
rý účastníky rozehnal 
do úkrytů - nejpočetněj-
ší skupinu až do restau-
race Petřínské terasy. 
odměnou byly nejen 
teplé nápoje, ale po uti-
šení deště za soumraku 
i překrásný song drozda 
zpěvného a červenky 
obecné. Rozsvěcující 
se Hradčany také stojí
za to.
Na chvíli přišli i účast-
níci právě dole v Muzeu 
hudby proběhlé soutěže 
žáků škol v kresbě. Kdo 
vyhrál, se dozvíte na 
www.zachranteplcha.eu.

Cep+Kuč
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Naše akce 
www.kampanula.cz info: lída Růžičková, 

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

Naše akce 

PořádáMe 
A SPolUPořádáMe

● voJANovY SAdY 
neZnáMé datum upřes-
níme

●Z NeBovid NA PRAž-
SKÉ JARo v září

● Vždy 1x za měsíc v 18 h
Setkání S tarot 
KlUBeM 015
Učená toulka s tarotem.
Dr. Julius Hůlek 737 142 
294.

● vycházky pro rodiče 
s dětmi Malou 
Stranou + Kampou 
s Petrou dvořáčkovou. 
www.prahahrave.cz, tel.: 
731 802 799, rezervace:
info@prahahrave.cz.

doPoRUčUJeMe
● Každý čtvrtek Malo-
StranSké trHy na 
Malostranském náměstí. 
Přijďte si nakoupit lokální 
produkty a dobrou zeleninu 
a ovoce.

● relaXarte Sana-
toRiUM Cvičí
červenec - srpen Sokol 

- Tyršův dům na Újezdě: 
úterky 18.30 - 20.30 h + 
středy 18 - 20 h.

● konec léta cvičíme 
na ostrově Lošinj v Chor-
vatsku cca 10 dní viz www.
relaxartecentrum.eu (29. 
8.-11. 9.?)

● BASKet tURAS & 
comp: ženy, muži všeho 
věku, rekreačně od 14. 7. 
- středy 19 - 20 h ve velké 
tělocvičně Sokola v Michno-
vě paláci na Újezdě.
Info Jara Svátek: 605 131 
136.

Sobota 11. 9.
● MaloStranSké 
viNoBRANí - Horňácké 
slavnosti na Kampě
v parku.

Čtvrtek 16. 9. odpoledne 
● SPolKový deN na 
Kampě v parku. Budou 
představeny místní spolky.

Čtvrtek 21. 10. v 18 h
Muzeum hudby: odkládaná
● konFerence kaM-
Pa, Malá Strana 
Střed SvětA - BáS-
NíCi  MS + HYdePARK

Brhlík

Pěnice černohlavá
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

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

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

PřED čTyřmi STy LETy LÍTALy NA 
STArOmĚSTSkém NÁmĚSTÍ hLAVy

Minulý měsíc jsme 
si připomněli Staro-
městskou exekuci. Vý-
raz exekuce je v našich do-
bách spojen spíš se ztrátou 
majetku. To pan exekutor 
na Staroměstském náměs-
tí byl jiný šíbr. Ten šel rov-
nou po hlavách a to doslo-
va. Jmenoval se Mydlář
a vše, co jsme si okolo toho 
připomínali, se stalo před 
rovnými čtyřmi sty lety.
a aby toho nebylo málo, 
některé hlavy visely na 
Staroměstské mostecké 
věži dalších deset let. Vy-
světlení je jednoduché. 
Žádné sdělovací prostřed-
ky, tak jak je známe dnes, 
nebyly a tak tento jedno-
duchý způsob zajistil, aby 
si lidé pamatovali, že do 
majestátu krále se netrká. 
a je úplně jedno, jestli to 

je zrovna Habsburk. Na-
víc těch dvacet sedm pánů 
mělo ještě smůlu v tom, 
že ten Habsburk neměl 
jenom Čechy a Moravu, 
ale jako císař toho měl víc
a musel tedy ukázat
i ostatním, že takhle teda 
ne.

Nebudeme celou událost 
pitvat, to necháme histo-
rikům. Raději se podržme 
toho slovíčka exekuce. Pů-
vod je samozřejmě v lati-
ně a znamená vykoná-
ní, nebo provedení. Jen 
už se neřeší, co má být vy-
konáno, nebo provedeno. 
Před čtyřmi sty lety lítaly 
na Staroměstském náměs-
tí hlavy a dnes můžeme 
čekat, že budou létat pípy, 
protože pokud nepřijedou 
zahraniční turisté, na kte-
ré jsou místní předražené 
podniky nastavené, novo-
dobý exekutor zase začne 
řádit. Rozdíl bude mimo 
jiné v tom, že místo meče 
bude třímat razítko a hlav 
zavěšených na mostecké 
věži se také nedočkáme. 
Naštěstí.

SN červenec 21

Kat Mydlář
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

automilci a autobijci 
v centru to je kapitola 
sama pro sebe. Nepo-
kládám se za před-
stavitelku ani jedné
z těchto skupin. auto 
totiž považuji za ne-
zbytný dopravní pro-
středek, ale na druhou 
stranu souhlasím, že
v Praze 1 je těch aut 
až hrůza. Nedávno jsem 
zaznamenala progresivní 
návrh, že by za parkování 
měli rezidenti zaplatit té-
měř 200 tisíc korun roč-
ně. Podle tohoto nejme-
novaného chytrolína by to 
byla „cena, kdy by chodci, 
cyklisti a cestující v MHD 
přestali dotovat menšinu
v autech“. Nápad vy-
cházel z výpočtu dle ak-
tuální ceny záborů na 
Praze 1 a musím říct, 
že mě překvapilo, kolik 

lidí s návrhem souznělo. 
Např. by tím „konečně 
skončil parkovací socia-
lismus a nadvláda vozů“.
Uznávám, že současných 
1200 korun ročně je 
opravdu nízká částka, 
jen za psy platím více. 
ale hlavní problém vidím 
jinde. V Praze 1 nás žije 
opravdu málo a myslím si, 
že potrestat nás ještě tím, 
že nebudeme moci jezdit 
auty, už by bylo trochu 
moc. Parkuje tu ale řada 
lidí, co tu nemá co dělat - 
- od těch, co si parkovací 

kartu pořídili, kdo ví jak 
přes stovky aut různých 
úřadů a ambasád. Zvláš-
tě na Malé Straně, kde je 
opravdu málo obyvatel, to 
je zřetelné. Do centra na-
víc vjíždí kde kdo a snaží 
se tu parkovat, ačkoli do-
stupnost MHD je velmi 
slušná. a tak souhlasím 
s jiným nápadem - ome-
zit parkování pro úřady
a sama dodávám, že by 
se měla obnovit diskuze 
o mýtném, což ale souvisí 
i s dostavbou městského 
okruhu. Jsem ale v napja-
tém očekávání, zda zvítězí 
automilci nebo autobijci. 
osobně bych si přála ně-
koho, kdo je prostě jen 
normální a zdravě uvažu-
jící… a co vy, tipnete si, 
jak to celé dopadne?

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

kONEc PArkOVAcÍhO
SOciALiSmu NA PrAZE 1?

Červenec je měsícem 
v plném proudu léta 
a zrajícího ovoce. 
astronomicky a astro-
logicky Slunce prochází 
citlivým empatickým 
znamením Raka, sou-
středěným na rodinu, 
tradici a historii. Také je 
čas se k těmto odkazům 
našich předků navracet. 
Rodinně i dějinně, s lás-
kou k tomu, kdo jsme
a co jsme, zvláště za kon-
stelace Slunce ve spojení 
s planetou Pluto.
22. 7. Slunce vstu-
puje do královského 

znamení lva. Během 
tohoto měsíce Lvem 
také prochází Venu-
še a Mars. Pozornost
v tomto čase je soustře-
děná na srdce. Merkur
v Blížencích se soustředí 
na rozum a nastává je-
jich harmonické spoje-
ní. Myšlení srdcem.
Jupiter a Neptun zalé-
vá vše charitativní vo-
dou. a Saturn ze zna-
mení Vodnáře se snaží 
ovládnout autoritativně 
planetu Uran v Býku
a planety ve Lvu, což vy-
volává vlnění a tenze.

astrovhled

Co říKAJí HvěZdY v čeRveNCi

hArmONické SPOJENÍ 
srDce a rOzuMu

AStRoložKA 
dAgMAR KoCŮRKová

Špatně 
zaparkováno



10 Inzercetelefon redakce: 777 556 578 redakce@StaromeStSkenoviny.eu

Také máte pocit, že 
váš potomek tráví pří-
liš času na elektronic-
kých hračkách a nedě-
lá nic jiného? Tak to 
nejste sami.
Všichni jsme si prošli 
těžkým obdobím a mož-
ná ještě procházíme. Ka-
ždý jsme hledali cesty, 
jak se se vším vyrovnat 
a nezbláznit se. Jednou 
z těchto cest je „únik“ do 
virtuálního světa. Stavění 
v Minecraftu, střílečky, či 
pečení koláčků uklidňuje. 
Člověk má věci pod kon-
trolou.
Než příště půjdete vaše-
mu broučkovi vynadat, 
aby už konečně ten po-
čítač vypnul, zkuste se 
zastavit. Napočítejte do 
desíti nebo se pětkrát 
zhluboka nadechněte. 
Pamatujete na ten pocit, 
jaký jste cítili, když jste 
ho poprvé uviděli? Tu ne-
konečnou lásku a něhu? 
Chtěli jste, aby  byl šťast-
ný.
Kdyby nám někdo uká-

zal videa nahrávky naší 
každodenní komunikace
s našimi dětmi, asi by-
chom byli překvapeni. 
Kdy jsme je naposledy 
pochválili, vyjádřili po-
chopení pro jejich trápe-
ní? Jak by to asi dopadlo, 
kdybychom se ke svým 
kamarádům chovali stej-
ně jako k vlastním dětem? 
Jasně, s kamarády neřeší-
me neuklizené špinavé 
ponožky a nedostáváme 
se s nimi do stresujících 
situací, ve kterých jako 
automat opakujeme věty, 
které jsme slýchali od na-
šich rodičů. (Kteří samo-
zřejmě dělali, co nejlépe
v dané chvíli uměli.)
Takže, až příště půjdete 
vašemu pokladu důrazně 
říct, aby taky dělal něco 
jiného, než seděl na počí-
tači, zkuste mu to prostě 
klidně sdělit. Tak jako by 
to byl váš kolega v práci. 
Parťák. a pak se toho par-
ťáka zeptejte, co on na to. 
Co on potřebuje k tomu, 
aby se tak stalo. Hledejte 

JANA uŽ TO ZNÁ!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Radí
Jana Hogan

spolu řešení, ve kterém 
budete oba spokojeni.
Možná to nepůjde hned
a nebude vám zpočátku vě-
řit, podle toho, jak jste spo-
lu komunikovali dosud. 
Možná máte v sobě hodně 
bolavého z vašeho dětství.
Podtrženo sečteno, naše 
děti se k nám dříve či 
později budou chovat 
tak, jako se chováme my
k nim. Rozhodujeme
o tom my, rodiče, teď
a tady.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.

Vaše Jana Hogan

JSmE VAŠE

uchO!

inzerce



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[ [
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ZpěVačka JosEfína (VI.)
FRANZ KAFKA, četBA NA PoKRAčováNí

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

Přes všechnu nemuzikál-
nost máme ve zpěvu tra-
dice; za starých dob naše-
ho národa existoval zpěv; 
vyprávějí o tom pověsti
a uchovaly se dokonce pís-
ně, jež ovšem už nikdo ne-

dovede zazpívat. Tušíme 
tedy, co je zpěv, a s tímto tu-
šením se vlastně Josefínino 
umění nesrovnává. Je to vů-
bec zpěv? Není to přece jen 
pouhé pištění? Jenže pištět 
dovedeme ovšem všichni, 
to je ta pravá dovednost na-
šeho národa, či spíše vůbec 
ne dovednost, ale charakte-
ristický životní projev.

tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Pravá dovednost

-Pokračování příště-

Znamení lva vnáší do 
děje zvýšenou emoci-
onalitu, rozkvět kva-
lit, jako je odhodlání, 
statečnost, prokázání 
síly vůle, velkorysosti 
a ryzosti. odvrácenou 
stranou znamení Lva je 
přehnaná dramatičnost, 
afektované jednání, po-
hodlnost, používání po-
zlátka k oslňování až 
oslepování druhých. Čas 
Lva nám umožňuje se 
konfrontovat s výše uve-
deným prostřednictvím 
nastalých situací tohoto 
času a zároveň si uvědo-
movat se zvýšenou sebe-
reflexí, co lze a je nutno 
měnit ve vlastních ná-
hledech na sebe sama. 

Doba přeje mimo sebe-
reflexe zejména tvůrčím 
činnostem, kreativním 
počinům, setkávání se
s druhými i oslavě živo-
ta jako takového. esencí 
tohoto času je svobodná 
tvořivost.

domovní znamení „u Bílého lva“
vlašská uliCe 358/7

 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

22. července vstupuje Slunce do znamení Lva

Markéta vostrá pro měsíc červenec 
kreslila do svého kalendáře domovní 
znamení U BílÉHo lvA

vlašská ulice 
358/7

Slavné ženy
Herečka Národního divadla

Vlasta Matulová

Vlasta Matulová (1918 - 
1989) byla jedním z pilířů 
Národního divadla. Více 
jak osm let hrála (bez al-
ternace!) v legendární Ko-
čičí hře se svojí kamarád-
kou Danou Medřickou.  
i když o filmových rolích 

smýšlela celý život jako  
o vedlejším produktu, tak 
např. v Modrém závoji 
(1941), či v komedii Přijdu 
hned (1942) je skvostná. 
občas spolupracovala  
s rozhlasem, je nositelkou 
mnoha vyznamenání. 

Dana 
Medřická, 
kolegyně

ema 
Pechová, 

profesorka
Kočičí hra 
byla jejím osudem

Karel 
Hőger, 

kamarádKoutek pro chytré hlavy

Otázka: Na jakém domě na 
Staroměstském náměstí je pa- 
mětní deska a. einsteina?
Snímek poslala: Jarmila 
Kostkanová z akademie věd

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Rytířská 16, dům U Mo-
dré růže. Správně: Jaroslav  S., 
Jindřich C., Jana N.... 
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Milan Voríšek, MBA

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


