10 000
výtisků

Staromestske
Noviny
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

Poslední
slova
prvního
elegána
Příběh herce Šlégla,
ke kterému se
obrátil svět zády

Místní
podniky

Kapitán Korda

Na stop ě

Sympaťák Patrick
z originálního belgického
pivního baru Gulden Draak
Bierhuis, Soukenická 34,
se na vás těší.
Přijďte na pivo.

Kde si v centru
zabruslit?

více str.

6-7

Čeněk Šlégl hrával
elegány a ředitele

Str. 2

inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen na
místní živnostníky straně 5

HVĚZDNÝ
BAZAR
Jungmannova 17/3, Praha 1
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Foto: Roman Korda

redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

př Míst
íběh ní
y

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 1/ roč. XIII
15. leden 2022

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Endoskopická
léčba syndromu
karpálního tunelu

● moderní řešení
● spolehlivé výsledky
● krátká doba rekonvalescence

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg

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

www.neuroendo.cz

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

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

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

Foto: Archiv

PF
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Gurmánův
koutek

Velké zprávy ze Starého Města

75

Kč

Kluziště na Střeleckém ostrově

Kam si jít zabruslit?

Liliová
250/4
Choco Café

Jednou větou...
Monika
Höppner

Redakce
Staroměstských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Kdyby řeč byla
jejich mostem,
hodně lidí
by se utopilo.

Slyšeno: V tramvaji

Počasí

2°C

LEDEN
Mnoho sněhu v lednu,
mnoho hřibů v srpnu.

Posílejte
nám své tipy!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Vůbec poprvé v historii mají návštěvníci
Střeleckého ostrova
možnost si zabruslit. Kluziště o rozměrech 20 x 10 metrů je
k dispozici do konce
ledna. Ve všední dny
je otevřené od 14 do
21 h, o víkendech od
10 do 21 h. Obyvatelé Prahy 1 mají vstup
zdarma, ostatní zaplatí 50 korun.
„Nabízíme
půjčování
bruslí za sto korun na hodinu s vratnou zálohou
pět set korun,“ upřesnil
David Dvořák z Malostranské besedy, která
kluziště provozuje ve spolupráci s MČ Praha 1.
Památkáři měli obavu,
aby si návštěvníci kluziště

neokopávali sníh z bruslí
o kůru stromů. Proto má
kluziště povrch ze speciální hmoty, která skutečný led jen imituje.
„Dalším
požadavkem
památkářů bylo, aby se
hlukem nenarušil klid lokality. To si ale pohlídají
provozovatelé z Malostranské besedy,“ ujistil
místostarosta Petr Burgr.
Umělou plochu kluziště si
pochvalují i rodiče, když
učí děti bruslit, protože
tak moc neklouže.
Kromě Střeleckého ostrova je další veřejné
kluziště otevřené v sousedství nemocnice Na
Františku, dále na Ovocném trhu a u Hollara,
na místě čapadla těsně
u Vltavy.

Foto: Monika Höppner

originální
perníčková
čokoláda

VÁCLAVSKÉ N
ZAPSALO JAKO

První český svah, který proťaly lyžařské
stopy, bylo Václavské náměstí. Před 135
lety došlo k historické události, která se
stala omylem. Bratři Josef a Karel Rösslerovi uskutečnili u nás první sjezd na lyžích.
Příběh začal tím, že bratři Josef a Karel Rösslerovi objednali v Norsku
brusle, ale dostali místo
nich dva páry lyží. Na
celnici si s tím nevěděli rady a zapsali zásilku
jako dřevo prosté, nelakované.
Josef a Karel Rösslerovi lyže hned pořádně
prozkoumali doma na
jejich dvorku, a když se
trošku zešeřilo, rozhodli se podnikaví bratři
večer 5. ledna 1887 jít
lyže vyzkoušet. Bydleli
v Jindřišské ulici, kde
měl jejich tatínek drogistický obchod, a tak
se vydali na nejbližší

Co byste rádi zažili
v roce 2022?

Roman
Korda

Principál Divadélka Romaneto

Staré
město

9 037 obyvatel

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

„Znovu prožít naše „Na prvním místě
divadelní motto: mého seznamu je
,Potěšit a bavit‘
prožít ve zdraví
bez zbytečných
i poslední den
omezení.“
roku.“

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Nic
neobyčejného.
Klid, pravdu,
lásku a zdraví.“

Důležité
telefony

Policie:...............................158
Záchranka: .......................155
Hasiči:................................150
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Anna Marie
Höppnerová (12)
Mluvčí mladé
generace

„Studenou sprchu.
„Chtěla bych
Mám v plánu se zažít zdraví, štěstí
začít otužovat
a stanování.“
a studenou vodu
nemám rád.“

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„Čili: Možná to
bude znít jak
floskule, ale mír,
lásku, klid
a radost.“

kopec. Tím byl právě
krásně zasněžený Koňský trh, dnešní Václavské náměstí. Kopec
bratři sportovci sjeli
přímo od rozestavěného Národního muzea
k Můstku a zapsali se tak
do dějin českého sportu
jako první lyžaři.
Každopádně hbitý Josef
Rössler, který si pseudonym Ořovský přidal
o pár týdnů později při
atletických
závodech,
protože studenti sportovat nesměli, 21. listopadu roku 1887 založil
ski-klub, první lyžařský
spolek v Evropě mimo
Skandinávii.

inzerce

Anketa Staroměstských novin

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
Vltava

Zpravy

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

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

Foto: Archiv, FB
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

3

Dívka ze str. 3

NÁMĚSTÍ SE DO HISTORIE
O PRVNÍ LYŽAŘSKÝ SVAH

Bouřlivý
rok
1922

Nedostižná Dobromila zvítězila
v maskovací soutěži, konané
u příležitosti Dne chameleonů.

Foto: Youtube

ště místní Mistryně
v maskování

Malý oznamovatel
staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

Zasněžený Václavák

Josef Rössler
a hra svalů

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.

inzerce

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

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

REDAKCE PŘEJE
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Foto: Monika Höppner

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Tema

TAJEMSTVÍ TÉTO FOTOGRA
LÍDA BAAROVÁ, JOSEPH GOE

PROKLETÁ LÁSKA NEBEZPEČNĚ KRÁSNÉ ČESKÉ H
Tak je tu zas další nový rok, rok
2022, naštěstí, neboť rok 2021 byl
pro všechny opravdu velmi náročný. Redakce, jmenovitě tahoun
projektu Monika Höppner, grafik
Marek Šíma, fotograf Míra Lédl,
mluvčí mladé generace Anička
Höppnerová, redakční fenka Deniska a všichni další spolupracovníci, všem skvělým a věrným čtenářům Staroměstských novin přejí
z celého srdce to nejlepší, aby ten
nový rok se třemi dvojkami byl nejen svěží a zdravý, ale hlavně plný
pěkných příběhů se šťastným koncem.
„Dvojka je moje šťastné číslo, vidím to velmi dobře,“ okomentovala hlasitým štěkotem příchod nového roku redakční fenka Deniska,
vizionářka a nezdolná optimistka.
Tak jí, prosím vás, pojďme věřit.

Unikátní fotografie pochází zřejmě z roku 1935, kdy Lída Baarová žila v Berlíně s hercem Gustavem Fröhlichem, ale již byla
milenkou Josepha Goebbelse.
Na tomto unikátním
snímku vidíme zvláštní
milostný trojúhelník,
kde je partner herečky Lídy Baarové herec
Gustav Fröhlich existenčně závislý na jejím
milenci Josephu Goebbelsovi. Kdyby tenkrát Goebbels jen pohnul prstem, Fröhlich
by si u filmu už ani neškrtl. Goebbels si všiml
Baarové při natáčení
filmu Barkarola v roce
1934. O rok později pozval Baarovou a Fröhlicha na jachtu. Ten však

do

byl (zcela náhodou)
náhle odvolán do studia a Baarová zůstala.

Ženatý Goebbels
měl partnera
Baarové v hrsti
Později se objevovala
Lída po Goebbelsově
boku. To bylo nejen
ošemetné, ale také
velmi
nebezpečné.
Goebbels byl ženatý a jeho rodina byla

vzorem pro všechny
Němce. Jeho žena
Magda prý přišla
začátkem roku 1938
za Baarovou s nabídkou, že by mohli
žít ve třech. Situace
začala být neudržitelná. Hitler měl sice
Baarovou v oblibě,
ale na druhou stranu - Goebbelsova
rodina byla tak trochu jeho dílo. Hitler
přesvědčil Goebbelse, že sňatek s Magdou je pro NSDAP
přínos a byl mu za
svědka.
16. srpna 1938 si
Magda postěžovala
u Hitlera. V té době
měla s Goebbelsem
čtyři děti a čeka-

li páté. Hitler pak
zakázal Goebbelsovi další styky s tou
„českou
děvkou“.
Lída Baarová musela okamžitě opustit
Německo a vrátila se
do Čech. Goebbels
si Hitlerovu přízeň
rychle získal znovu
zpět, když 9. listopadu 1938 zinscenoval v Mnichově tzv.
Křišťálovou noc, děsivý pogrom na židy.
Goebbels a Magda
spáchali sebevraždu
v berlínském bunkru
1. května 1945 (zabili dokonce i svoje
děti).
Gustav Fröhlich se
dožil 80 let, Lída zemřela v 86 letech.

tis

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

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.
JIŘÍ KOLÁŘ:
SLOVNÍK METOD
do 27. 2.
Výstava
představuje
výběr ze sbírky muzea
a z firemní kolekce Pražské plynárenské. K vidění
je více než 160 umělcových koláží, objektů a textilních prací, které nabízejí
průřez více než padesáti
lety jeho tvorby. Název
výstavy Slovník metod
odkazuje ke stejnojmenné
knize Jiřího Koláře, která
poprvé vyšla ve Francii
právě před třiceti lety. Kniha je svědectvím Kolářovy
systematičnosti a analy-

tického přístupu k vlastní
práci. Umělec v ní v abecedním pořádku představuje 110 různých metod
tvorby koláží.
VLADIMÍR KOPECKÝ:
GLORIA
do 27. 2.
Vladimír Kopecký působí jako aktivní výtvarník:
malíř, sochař, sklář, autor
instalací. Výstava představuje jeho obrazy vzniklé
v posledních letech, instalačně rozdělené na díla
s potlačenou barevností,
v nichž dominuje výrazné
autorské gesto, a na práce,

František Kupka,
Studie opice
v nichž je barevnost hlavním tvůrčím prostředkem.
Kolekce je doplněna sérií
váz a skleněných objektů,
které převádějí Kopeckého
malířský rukopis do prostoru.
online akce
Připravili jsme pro vás
ON-LINE AKCE! Vše najdete na fb, instagramu
a webu muzea.
● Kódy a krajiny 2
● Sběratelka umění
Meda Mládková
● Variabilní vánoční ozdoby - předvánoční výtvarná dílna

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

AFIE. MILOSTNÝ TROJÚHELNÍK:
GOEBBELS A GUSTAV FRÖHLICH

HEREČKY BAAROVÉ A ŘÍŠSKÉHO MINISTRA GOEBBELSE

černá
kronika

Karel Šiktanc
Ve věku 93 let zemřel 26.
12. 2021 vynikající básník, spisovatel, novinář
a překladatel Karel Šiktanc. Narodil se v roce
1928, nedokončil studium
Vysoké školy pedagogické, protože dal přednost žurnalistice. Začínal
v Mladé frontě, v letech
1961 až 1971 byl jejím
šéfredaktorem. Z básnických děl si připomeňme
jeho sbírky Ostrov Štvanice či Zimoviště, za kterou získal cenu Magnesia
Litera pro nejlepší básnickou knihu roku 2004.
Za sbírku Šarlat získal
Státní cenu za literaturu.
Karel Šiktanc rád chodil
na akci Prostřený stůl
a rodina jeho syna bydlí
na Malé Straně. Čest jeho
památce.

gustav

lída
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Tema

joseph
inzerce

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

HVĚZDNÝ BAZAR
Jungmannova 17/3, Praha 1
du zajímavé kousky
oblečení z druhé ruky,
které sem často věnují i známé osobnosti.
Mimo toto zboží jsou
v nabídce také lokální
výrobky z chráněných
dílen, výrobky od českých malovýrobců nebo
oblečení s originálním
designem, které jinde opravdu nenajdete.
Od začátku své činnosti zajistil tento projekt
již desítkám klientů
práci, kterou vzhledem

ke svému handicapu
nemohli najít v běžné nabídce. Výrobky
s originálním designem
můžete také zakoupit
prostřednictvím e-shopu na webových stránkách Hvězdného bazaru, ale osobní setkání
s hvězdným týmem přímo na prodejně opravdu nic nenahradí.

Zleva: vedoucí prodejny
Venuše Jandová, prodejce
Petr Fila a marketingový
specialista Tomáš Milon

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Otevřeno: V pracovní
dny od pondělí do pátku
od 10 do 19 hodin.

starosta PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN): „Držím Hvězdnému bazaru palce, dokonce je u nás na Praze 1 na novém, větším místě.“

Kvalitní
pochoutky

Nákupem přispějete
na dobrou věc

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

Foto: Petr Našic

Možná vás při procházce Jungmannovou ulicí zaujal obchůdek, který nese
název Hvězdný bazar.
Pokud jste kolem pouze prošli a nevstoupili
dovnitř, určitě to příště
musíte napravit. Tento charitativní obchod,
který má ještě jednu
pobočku v Sokolovské ulici, je chráněným
pracovištěm pro lidi po
ochrnutí páteře a slouží také jako tréninkové
pracoviště.
V Hvězdném bazaru si
můžete pořídit oprav-

6

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

STATEČNÍ OTUŽILCI
PLAVALI VE
studené VLTAVĚ

dojemný Příběh
ke kterému
zády... a posl

P

Foto: Archiv

Být otužilcem je krásné

Otužilec plave
jak o život

oMemoriál

Aktuální
teplota

A. Nikodéma

26. prosince proběhl na
Slovanském ostrově již
75. ročník Memoriálu
Alfréda Nikodéma, při
němž se nořili do Vltavy
otužilí čeští i zahraniční
plavci. Plavalo se na 100,
300 a 750 metrů. První
dvě disciplíny jsou pro
odvážlivce, kteří nezávodí. Závod na 750 metrů,
nesoucí název Memoriál

Františka Venclovského,
byl určen pro ty nejotrlejší, kteří si to rozdali
o trofeje. Teploměr ve
vodě ukazoval jen několik desetinek přes 3 stupně, u břehu byly dokonce
vidět tenké vrstvy ledu.
A teplota vzduchu byla
šest pod nulou! Všech
360 plavců si tak zasloužilo obrovský obdiv.

Hledám
Brigádu

Tema

ři natáčení filmu
Hotel Modrá hvězda
(1941) Čeněk Šlégl
(herec a režisér, 30. 9.
1899 - 17. 2. 1970) zcela
jistě netušil, že bude jeho
posledním. Kvůli manželovi dcery Blanky, který
byl žid, Šlégla vydírali
Němci. Gestapo ho donutilo k účinkování
v rozhlasových skečích
a vstupu do Vlajky.
Herečtí kolegové se od
něj odvrátili. Šlégl jezdí
do Brna za kamarádem
Jiřím Nathánem - židem, což je riskantní.
Po konci války začala
další vlna výslechů kvůli členství ve Vlajce
a účinkování v rozhlase.
V té době živil manželku,
matku, dceru a trpěl vápenatěním páteře. Navíc
byl léčen pro nervovou
chorobu.
V roce 1947 byl Šlégl odsouzen k trestu těžkého
žaláře v trvání 6 měsíců
zostřeném prvním postem (tzn. spánek na tvrdé pryčně bez matrace)
a čtvrtina jeho majetku
propadla státu. Bylo mu
48 let. Již těžce nemocný

byl převezen do pracovního lágru v Jáchymově.
Zachránil život mnoha lidem, hlavně členům své
rodiny. Krátce po návratu z dolů umírá jeho matka. Aby uživil manželku

Filmy, kde zářil
Velbloud uchem jehly, C. a k.
polní maršálek, To neznáte Hadimršku, Kantor Ideál, Anton
Špelec, Dobrý tramp Bernášek,
Tři vejce do skla, Škola základ
života, Ducháček to zařídí, U pokladny stál, Kristián, Když Burian
prášil, Přednosta stanice, Hotel
Modrá hvězda, Noční motýl...
Kromě toho režíroval devět filmů.

a mohl platit nájem, nastoupil do Uhelných skladů v Praze na Žižkově.
Jeho kolega herec Raoul
Schránil vzpomínal: „Někdy v 50. letech jsem si
objednal uhlí a do sklepa
mi ho v putnách nanosil
závozník Čenda Šlégl.
Byl to smutný pohled.“
Poté dostal Šlégl místo
pošťáka. Jeho páteř se
ohnula a zdeformovala
do té míry, že chodil

o holi ohnutý jako luk,
s hlavou skoro u země.
Jeho poslední prací bylo
malování obrázků na
sklo, které měnil ve strašnických hospůdkách za
pivo a buřta s cibulí. Jeho
dcera Blanka s manželem emigrovala v roce
1968 do Rakouska.
Šlégl zůstal sám s psychicky nemocnou manželkou. Jeho zdravotní
komplikace mu ztrpčovaly život. Byl bez rodiny, pro kterou se obětoval, bez herectví, občanské svobody a bezúhonnosti. V úplném
zapomnění, v úterý 17.
2. 1970 vydechl velký
český herec ve svém
bytě naposled.
Na smrtelné posteli prý
vzpomínal na své filmy
a opakoval větu: „Jé, milostivá, ráčila jste ztratit
kapesníček“ (Kristián)
nebo kdy chtěl jako hrabě
Kocharowski po Vlastu
Burianovi „Posu!“ (Baron
Prášil). Po smrti byl zpopelněn ve strašnickém
krematoriu a jeho popel
rozsypán na rozptylové
loučce.

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

Unikátní kreslený malostranský
kalendář na rok 2022
již v prodeji!

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

Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

Nabízím nošení firemní
korespondence na poštu,
státní úřady a jiné firmy
na Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce,
tel.: 777 55 65 78

Tema
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běh herce šlégla,
u se obrátil svět
lal ho kutat uran

Kalendárium
Starého Města
leden

Bohumil
Šmída

Zdeněk
Rykr

Maria
Tauberová

Otakar
Hostinský

herec

pěvkyně

malíř

estetik

● Zdeněk Rykr
*26. 10. 1900 Chotěboř
†15. 1. 1940 Praha
Malíř, scénograf. Aby se
nedostal do rukou gestapa, skočil pod rychlík.
● Bohumil Šmída
*16. 1. 1914 Praha
†6. 3. 1989 Praha
Ředitel Filmového studia
Barrandov, herec.
● Maria Tauberová
*28. 4. 1911 Vysoké Mýto
†16. 1. 2003 Praha
Operní pěvkyně, Národní
divadlo.
● Karel Pokorný
*18. 1. 1891 Pavlice
†14. 2. 1962 Praha
Sochař, autor pomníku
Boženy Němcové na Slovanském ostrově.
● Otakar Hostinský
*2. 1. 1847 Martiněves
†19. 1. 1910 Praha
Estetik, profesor pražské
univerzity. Propagátor
Bedřicha Smetany.

Na scéně s tehdejší
sexbombou Zitou Kabátovou
(vzadu Ladislav Hemmer)

zde může
být váš
inzerát!

Uranové doly Jáchymov

● Amalie Mánesová
*21. 1. 1817 Praha
†4. 7. 1883 Praha
Malířka, sestra Mánese.

Staroměstské noviny k poctě
Z přípravné činnosti volebního korteše (1/3) Humoristickým
listům (1922)

volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

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

Starý, osvědčený prostředek - pivo, nutno si navařiti do zásoby doma.

pokračování příště
Za pětičku dovolí kostelník od sv. Barabáše nahlédnout do matrik
ke zjištění minulosti různých protikandidátů.

8

telefon redakce: 777 556 578

redakce@staromestskenoviny.eu

Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských
a Staroměstských novin. FB: KampaNula

KAMPANULA PODPORUJE MÍSTNÍ ŽIVOT.
VIVAT! PŘÍRODA MALÉ STRANY AŤ ŽIJE!
chyceno 36 ptáků sedmi druhů. Příchozí si,
kromě běžných koňader
a modřinek, tak mohli zblízka prohlédnout
i naše nejmenší ptáky - králíčka obecného,
ohnivého a střízlíka. Na
závěr se přítomní s přicházejícím soumrakem
zahřáli u ohně a opekli si
buřty. Velké poděkování
za přípravu a propagaci
akce patří sestře Xaveře
z Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského.
Další Učená toulka
přírodní v sobotu

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme
● TOULKA TAROTEM
s TAROT KLUBem 015 Dr. J. Hůlek: 737 142 294,
1x měsíčně
● VYCHÁZKY pro rodiče
s dětmi Malou Stranou
s P. Dvořáčkovou: www.
prahahrave.cz, tel. 731
802 799
● Do 30. 1. výstava SEN
FORTUNY - STAROMĚSTSKÁ SETKÁVÁNÍ v Galerii Lapidárium
v Rámové ulici. Fotografie:
Jiří Kučera, obrazy, šperky: Dagmar Kocůrková,
Jana Kremanová, Kristina
Küblbecková, Zuzana
Wilczková. Otevřeno:
11 - 16 h, mimo pondělky.
●18. 1. v 18. 01 h VERNISÁŽ výstavy Pavly
Michálkové - Spolek, Malostranské náměstí
●18. 1. v 18. 01 h VERNISÁŽ výstavy děl Jiřího
Šorma - Klub Šatlava,
Saská 2
● 25. 1. v 18 h Historická toulka
(Padlé královny) Richard
Haendl - Klub Šatlava,
Saská 2

● 27. 1. v 18.01 h Učená
toulka TOK PUŠTÍKŮ
od nemocnice pod Petřínem. Dalekohledy, čaj, děti
s sebou. Psy nebrat.

od rána 11. prosince byla se zoology
z Národního muzea:
Za zimním ptactvem Vltavy..., aneb ptačí hosté
v centru Prahy… Vedl
opět Jaroslav Cepák.
Celkem 30 účastníků
nejprve v Cihelné u labutí (které se ale letos
přesunuly na Smíchov)
pozorovalo racky kachny, lysky i nutrie. Málem
doktor Cepák rozpitval
uhynulého racka, kdyby žena nezakázala vzít
ho domů do mrazáku.
U Karlova mostu u sochy
Bruncvíka byla i slípka
zelenonohá a v dálce po-

tápky malé, kormoráni
i jedna volavka popelavá na opravovaném jezu
Staroměstském. Pokračováno na Dětský ostrov,
kde je ptactva vždy hodně: poláci velcí, chocholačky, rackové bělohlaví
a další.
Později Dr. Cepák telefonicky jásavě sdělil,
že do známého zákoutí
s keři v Besední se opět
vrátili vrabci (asi 15).
Byli vyplašení necitlivými zásahy do jejich
krytu - hustých keřů
i velkých tamaryšků. Pár
dní nebyli, avšak obavy z jejich odstěhování

se naštěstí nenaplnily.
Budou nám tedy opět
dělat radost svým čimčaráním, tolik již vzácným
v centru Prahy.
Zapsali J. Cepák
a J. Kučera

Toulka za
zimním ptactvem

Pr
od

lo
u

žen
od

o3

0.

1.

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 Sanatorium v r. 2022
cvičí 3x týdně ve školách.
Pondělí 18.30 - 20.30 h
dynamické cvičení ZŠ
Karmelitská 13. Středy
18 - 20 h zdravé protažení
- Gym. Josefská 5. Pátky
18 - 20 h
dynamická meditace prvky z tai-chi, čchi-kung
ZŠ Karmelitská 13. Cena
(2 hod.): 240 Kč.
● Čtvrtky od 17.30 h ARGENTINSKÉ TANGO
na Újezdě 26, VIA. Info
Háta: 723 643 875
● 26. 2. MALOSTRANSKÝ MASOPUST

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.

Foto: Archiv

Říjnové kroužkování ptáků v zahradě nemocnice pod Petřínem
překazil déšť a náhradní
listopadový termín se již
jevil jako dosti riskantní.
Počasí se ale smilovalo
a akce se nakonec vydařila! Akci 9. listopadu
uspořádaly:
Femancipation, Petřínská Iniciativa,
KampaNula
a sestry Boromejky. Jeden z posledních teplých dnů přilákal odpoledne přes 60 zájemců
o bližší poznání ptačích obyvatel Petřína.
A bylo se na co dívat:
do dvou sítí bylo od-
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Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy

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

Glosa dne

Petr Burgr

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

V těchto dnech prožíváme něco, co můžeme klidně nazvat
rozptyl novoročních
předsevzetí.
Naše silná prohlášení,
která jsme vyslovovali
na začátku roku, se pomalu a jistě rozplývají
jako pára nad hrncem.
Je úplně jedno, zda se
jedná o tvarování našeho těla, nebo zlepšování
našeho ducha. Prostě,
co platilo prvního ledna, už dvacátého dne
stejného měsíce úplně
neplatí, nebo dokonce
je zapomenuto zcela.
Na obranu nás všech
se nejedná o úkaz slabosti našeho charakteru či jiného osobnostního selhání, ale jde
o jev zcela přirozený

NA STopě

a člověku velmi blízký.
Protože co nám chybí, není náš silný charakter. Především co
nám všem už v druhé
polovině ledna chybí,
je silná motivace kvůli které jsme ochotni
omezit cokoliv. Většina
předsevzetí jsou příslibem se nějak omezovat.
Z toho plyne, že nejlépe
jsou na tom ti zamilovaní. O vánocích jim srdce zahoří vše spalujícím
plamenem, pak může
bohyně jejich srdce začátkem ledna jemným

Kateřina
Klasnová

VOLBY, VOLBY PŘICHÁZEJÍ,
ŠŤASTNÉ A VESELÉ…
S neobvyklým dárkem se před Vánoci
vytasil radní Prahy 1
Jan Votoček. Pan doktor je proslulý svými neobvyklými nápady, tentokrát ale překonal sám
sebe. Chce totiž opět na
Praze 1 spustit privatizaci, ovšem až s 80% slevou
nebo chcete-li za 20 %
ceny. Konkrétní výše slevy by se odvíjela od toho,
jak dlouho už nájemce
v centru žije.
Praha 1 nyní vlastní okolo 1 700 bytů a takto
by měla rozprodat 260
z nich. Je mi jasné, že
potenciální kupci se radují, ale kdo jen trochu
zná historii privatizace
na Praze 1, se radovat nemůže. Když před téměř
30 lety ODS privatizaci
odstartovala, řídila se

jediným heslem: rozhýbat trh s byty. Za směšné
částky a bez jakéhokoli
závazku setrvat na Praze 1
se prodávaly byty na
všech myslitelných lukrativních adresách. Výsledek je, že dnes je centrum
téměř vylidněné, byty za
několik set tisíc se obratem ruky za mnohonásobnou cenu rozprodaly
a často se dostaly do rukou spekulantů, politiky
nevyjímaje. Ostatně několik afér na tohle téma
už vyplulo na povrch.
Ačkoli Votočkův návrh
počítá se závazkem zůstat bydlet v koupeném
bytě 16 let, v praxi už
nikdo splnění této podmínky nedohlídá. Radnice Prahy 1 se pouze ošidí
o mnoho milionů (jenom
pro připomenutí - jsou

to obecní peníze, tedy
peníze nás všech) a získá si volební hlasy. Komunální volby nás čekají už v říjnu, a kdo
by nevolil stranu, která slibuje koupi bytů
v centru Prahy za hubičku. Je ironií osudu, že
pan radní je už nyní vyšetřován kvůli rozprodeji
obecních bytů pod cenou
a v půlce prosince policie navrhla v souvislosti
s touto kauzou obžalovat
desítky lidí, respektive
politiků.
Člověk se jen diví, co je
někdo schopen kvůli setrvání u moci (nedovoluji si spekulovat, že by
v tom bylo víc) udělat.
A co vy, tipnete si, jak to
dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

hláskem jen poznamenat něco jako: „Kdybys
shodil pět kilo, to by ti
tak slušelo, to by ses mi
tak líbil,“ nebo něco podobného.
Přátelé, uznejte, že
v takovém případě se
dietní předsevzetí dodržuje samo. Nutno
ještě poznamenat, že
uvedený příklad samozřejmě platí i u něžně
zamilovaných
dam.
Vlastně měsícem lásky
by neměl být květen,
ale prosinec. A protože prosinec je ještě
daleko, doporučuji ani
v letošním roce nezavrhnout to máchovské.
Je máj, je lásky čas. Pak
v prosinci si to klidně
zopakovat.
SN leden 2022

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

JAK DODRŽET všechna naše
PŘEDSEVZETÍ? ZAMILUJTE SE!

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

Co říkají hvězdy v lednu

VODNÁŘ NIKDY NECHODÍ
VYŠLAPANÝMI CESTAMI
Vykročením do nového
roku 2022 v lednu Slunce prochází zemským
znamením Kozoroha,
až do 20. 1., kdy vstupuje do
vzdušného znamení Vodnáře.
V Kozorohu se v tomto kosmickém čase nachází také
retrográdní Venuše, Pluto a také planeta Merkur,
která vstoupí do Vodnáře,
a pak se vrací do Kozoroha. Kozoroh je znamením
systému a řádu. A také
ochránce. Pluto čistič vymetá kouty, Venuše bilancuje své vztahy a Merkur
nad tím hluboce přemýšlí.

Mars ze znamení Střelce
na vše dohlíží s božským
přesahem a věnuje se mezinárodním vztahům. Jupiter
s Neptunem ve znamení
Ryb soucitně hledají sociální řešení. Saturn ve znamení
Vodnáře revolučně vnímá,
co zůstává po vlnách pandemie, spolu s Uranem ze
znamení Býka hledají cestu
k novým základům.
Vstupem Slunce do Vodnáře nastává vzdušný pohyb.
Vodnář je novátor, umělec
i vědec. Nikdy nechodí vyšlapanými cestami. Proto
s ním mohou přicházet nové
myšlenky a vize.
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e
Jsme vaš!

ucho

Kultura

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jano. V poslední době
doma ztěžka zvládám
základní věci, např.
uvařit pro rodinu večeři. Co mám dělat?
Naďa K.
Procházíme náročnou dobou, můžeme častěji cítit
vyčerpání fyzické, emocionální... Pevně věřím, že vše
se děje, jak má, současný
tlak nám ve výsledku pomáhá zbavit se všeho, co nám
už neslouží tak, aby naše
pomyslné
horkovzdušné
balóny mohly stoupat výše.
Kapela Coldplay zpívá: „…
pod tímto tlakem jsme rodící se diamanty …“ Jak tohle období prožít ve zdraví?
Nejen jako rodič?
Především péče sám, sama
o sebe už není luxus, ale
nutnost. Tím spíše, pokud
na nás někdo závisí (děti,
rodiče a jiná zvěř). Ať už to
znamená pravidelný pokec
se spřízněnou duší, pravidelná příležitost se hlasitě
zasmát či pravidelná meditace.
Jedna z dovedností, kterou

my rodiče (i bezdětní) potřebujeme umět, je nastavení hranic. Našim potomkům i sami sobě. Jako děti
jsme často neměli možnost
se toto umění naučit, prostě
nám bylo řečeno, co a jak
máme udělat, a basta fidli.
V důsledku toho dnes jako
rodiče můžeme mít problém nastavit dětem zdravé
mantinely, které ony mohou dlouhodobě a úspěšně
respektovat a dodržovat.
Zkusme uvažovat, proč
opravdu chceme, aby naše
ratolesti něco dělaly nebo
nedělaly. Je to přesvědčení skutečně naše? Nebo je
to něco, co jsme přijali od
svých rodičů? Nesnažíme
se jen vyhnout konfliktu
s mrzutou paní v tramvaji?
Dalším aspektem je určení si vlastních hranic vůči
ostatním (paní v tramvaji)
včetně dětí. Např. co jsem
v dané chvíli ochoten,
ochotna pro ostatní udělat.
A co je pro mě přes čáru. Neignorovat své vlastní pocity
a potřeby, a ne sebeobětovat

Radí
Jana Hogan
se. Tento přístup nakonec
vede k explozi a destrukci.
Nehledě na to, že jako vždy,
nás děti pozorují a učí se od
nás naše vzorce chování.
V každé situaci je důležitá
otevřená a upřímná komunikace, např.: „Promiň,
zlato, teď jsem unavená,
potřebuji si na chvíli lehnout. Budu si s tebou hrát,
udělám to, až vstanu.“
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku
jsou inspirované kurzem Nevýchova.
Vaše Jana Hogan
inzerce
inzerce

Homeopatická Realitní makléř
poradna
Mgr. Filip Tretiník
Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.
Vyřešte pomocí homeopatie
své akutní i chronické dlouhodobé
zdravotní obtíže ● záněty, migrény,
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy
učení a sociálního chování dětí ● deprese, stavy marnosti a pocit života bez
radosti ● alergie včetně potravinových
intolerancí ● ekzémy

Rádi se ujmeme
prodeje nebo
pronájmu vaší
nemovitosti!

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

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com

zde může
být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

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

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

39 Kč

Líza

Filip

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

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

www.re-max.cz/filiptretinik

Na čepu dvanáctka
Radegast za 41 Kč

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

Pochopení jejího umění

Foto: Archiv SN

Když Josefína zpívá mezi
ostatními hlasy a vy si dáte
za úkol rozpoznat její hlas,
pak docela určitě neuslyšíte nic jiného než docela
obyčejné pištění, trochu
nápadné leda tím, jak je
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
s břitkým smyslem pro humor

tenounké a slabé. Ale stojíte-li před ní, přece jen to
není pouhé pištění; abyste
pochopili její umění, je třeba ji nejen slyšet, ale i vidět.
I kdyby to bylo jenom to
naše každodenní pištění,
přece je zvláštní už to, že si
tu někdo okázale stoupne
a začne provádět něco docela běžného.
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Slavné místní ženy
Otýlie Beníšková

[

Co nového
za vodou

[

Divadelní a filmová herečka
www.malostranskenoviny.eu

Karel
Beníško,
syn

-Pokračování příště-

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
Terezie
Brzková,
sestra

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

kde to je

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, na jaké adrese
na Starém Městě je dům U Tří
divokých kachen?
Nápověda: Hledejte na rohu
Husovy a Řetězové ulice.

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Dům U Ježíška na rohu
Řetězové a Liliové. Správně: Jan
N., Adam B., Lenka S.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

Pocházela z prastarého
hereckého rodu...
Otýlie Beníšková (1882
- 1967) roz. Jelínková,
pocházela z velmi starého a slavného divadelního rodu, kdy její rodiče,
všechny tři sestry, synovec, neteř a také její syn
byli herci a herečky. Hrála

Jan
Pivec,
kolega

v Národním divadle a od
roku 1948 byla až do své
smrti členkou Divadla E.
F. Buriana. Film si jí všiml až v pokročilém věku,
např. Ohnivé léto (1939),
Zlatovláska (1955), Dům
na Ořechovce (1959).

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

Úspěšný a zdravý let
rokem 2022
přeje všem
malostranská cestovní
Agentura Lesser.
Pracujeme
pro vás
od roku 1994.
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Šťastný nový rok Vám
i Vašim nemovitostem!

Milan Voríšek

jednatel House Services
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