
inzerce

StaromeStSke
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Ce
na

 1
 S

M
S 

je
 3

0 
Kč

 v
č.

 D
PH

. P
os

ky
tu

je
 A

TS
, w

ww
.p

la
tm

ob
ile

m
.c

z 

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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 12/ roč. XIII
15. prosinec 2022 NoviNy
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Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

Místní 
podniky

MISTR ČEPU MICHAL 
z pivnice U Rudolfina, 

Křížovnická 10, 
se těší na vaši návštěvu. 

Přijďte na pivo!

Na STop Ě

Kapitán Korda

Nez
ávisl

é

ZÁBAVA K POSEZENÍ 
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

neboJEDNORÁZOVĚ

PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky 

k vám 
do restaurace!

to je způsob, jak

(instalatér, elektrikář, 
zedník, malíř apod.)

Tel.: 607 855 439
E-mail: office@houseservices.cz

Hledáme řemeslníky 

POzváNKA NA 
VÁNOČNÍ KONCERT

 Str. 2 - 3

Fo
to

: A
rc

hi
v 

V.
 O

. B
au

er
a

Pod taktovkou 
Varhana Bauera
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Naše maso, 
7. září 2017

Šup Tam 
šuPiNu!

mÍsTNÍ 
přÍběhy Vaříme na str. 6 - 7

Magdalena Dobromila 
Rettigová

      TajNé 
VýsTřEdNÍ 
RECEpTy 
KRÁlOVNy 
KuChařEK 
pRO TyTO  
 VÁNOCE

3



2 telefon redakce: 777 556 578 redakce@StaromeStSkenoviny.eu

inzerceinzerce

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

Počasí 

1°C
PRoSINEC

Studený prosinec - 
- brzké jaro.

Jednou větou...

Slyšeno: na kluzišti

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Neposílejte 
zajíce, když 
chcete zabít lišku.

„

Anna Marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

„Super zážitky, 
zajímavé výzvy, 

legraci 
a abychom 
všichni byli 

zdraví!“

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Mír a lásku 
nejen 

nad touto 
krajinou…“ 

Co byste rádi zažili 
v roce 2023?

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Všechno! 
Jen jsi nejsem 

jistý, zda to 
z hloubi 

duše chci.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Mír a klid 
bez války 

a pandemií.“

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Rád bych zažil 
velký finanční 

úspěch. 
Byla by to 
příjemná 
změna.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Aby ten 
namyšlený 

národ na východě 
dostal rozum. 

To by byl zázrak.“
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Olga Scheinpflugová, 
žena Karla Čapka, 
přítelkyně Masaryka 
či Peroutky se naro-
dila 3. prosince před 
120 lety. 
Otec Olgy Karel Schein-
pflug byl spisovatelem 
a novinářem a její ma-
minka zemřela, když jí 
bylo osm let… 
Olga tehdy žila se 
svým otcem, bratrem  
a sestrou ve Slaném. 
Od útlých let měla Olga 
slabost pro divadlo a li-
teraturu. Puzení k diva-
dlu bylo tak mocné, že jí 
nakonec tatínek dovolil 
odjet do Prahy a místo do 
vyšších ročníků gymnázia 
mířila mladičká Olga na 
dva roky k Marii Hübne-
rové. Bohyně tehdejšího 
českého divadelního svě-
ta dávala děvčeti ze Sla-
ného soukromé hodiny.
V roce 1920 se sedmnácti-
leté Olze začal dvořit třice-
tiletý Karel Čapek, svatbu 
mají až za 15 let. Během 
společného života s Čap-

kem procestovali řadu ev-
ropských zemí a žila s ním 
až do jeho smrti v prosinci 
1938. O jeho památku pe-
čovala celý život. 
Co se týče divadelní ka-
riéry, začínala Olga ve 
Švandově divadle, dále 
hrála v Divadle na Vino-
hradech a od roku 1929 
v Národním divadle. Po-
hřbena je na vyšehrad-
ském hřbitově. 

Vzpomínka na herečku
Olgu Scheinpflugovou

PRODEJ BYTU
3+kk - 137 m 

u Karlova mostu
www.Mostecka3.cz
tel.: 777 135 945

2

Otevřeno:
Po - čt  10 - 22 h
Pá          10 - 23 h
So           15 - 23 h

Přijďte 
posedět 
k nám 
do vinotéky!

Nabízíme:
* kvalitní italskou kávu
* italská vína i prosecco
* vyhlášené italské limonády a další nealko
* tortilly, prkénko plné dobrot k vínu, čerstvé polévky…
* prostor vhodný k rodinným oslavám i pracovním akcím

Adresa: Svatoslavova 268/47, Praha 4 - Nusle
Tel.: 734 590 831
Najdete nás na facebooku i instagramu
www.unomomento.cz

 Tema

Liliová
250/4 

Choco Café

Gurmánův 
koutek

85 Kč

ORIGINÁlNÍ 
ChuTNé 

ČOKOlÁdy 

Vánoční koncerty jsou tra-
diční autorské happenin-
gy, kde od roku 1992 Var-
han O. Bauer dává prostor 
mladým talentům či svým 
kolegům. I letos se kromě 
Varhana starají o program 
další renomovaní sklada-
telé, např. Petr Wajsar, Jan 
Kučera, Swetja, Eva Kalav-
ská, Dominik Svoboda. 
Zahraje Filmový okamžitý 
orchestr, který diriguje 
Varhan O. Bauer za účasti 
sboru Brécy pod vedením 
sbormistra Lukáše Prcha-
la. Letos se můžeme těšit 
na Jitku Čvančarovou, Mi-
chaela Kocába, Romana 
Tomeše, Jana Kopečného 

VaRhaN ORChEsTROVIČ bauER ZVE 
Na VÁNOČNÍ KONCERT dO KOsTEla 

z kapely Botox, sopranist-
ku Vandu Šípovou, Ali-
ci Bauer a Natálii Hucul  
z Ukrajiny a slovenského 
hosta Juraje Hnilicu i trio 
mladých pražských zpěva-
ček s názvem Jejda! 
„Těším se na všechny svo-
je kamarády hudebníky  
a taky na to, jak se propojí 
úžasná vánoční atmo-
sféra Staromáku s trhy  
a stromečkem s nádhe-
rou pro oči i uši uprostřed 
náměstí v kostele sv. Mi-
kuláše, tak přijďte,“ zve 
Varhan na koncert, který 
je díky podpoře partnerů 
a MČ Praha 1 pro občany 
bez vstupného. 

První vánoční koncert byl před 30 lety. od-
startoval pěknou tradici. 21. 12. přesně od 
20.12 hodin uslyšíte v kostele sv. Mikulá-
še na Staroměstském nám. pod taktovkou 
Varhana orchestroviče Bauera okamžitý 
filmový orchestr, sbor Brécy a další hosty.

olga 
Scheinpflugová
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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

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 

 Tema

unikátní kreslený malostranský 
kalendář na rok 2023

již v prodeji!

Tel.: 736 486 136 | www.astrobutik.cz

Fo
to

: Y
ou

tu
be

Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

Místní mistryně v předstírání 
spánku Květa Šafářová 
při své slavné produkci. 
Vdala se za ponocného.

mIss ŠlOfÍK

VaRhaN ORChEsTROVIČ bauER ZVE 
Na VÁNOČNÍ KONCERT dO KOsTEla 

josef Kemr,
*20. 6. 1922, +15. 1. 1995
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Varhan orchestrovič Bauer 
pořádá Vánoční koncerty již 30 let

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť

● Každý čtvrtek nás najdete na 
trzích na Malostranském nám.

Empanada prosince:
Šunka&mozzarella

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

NABíZíM DEEP
TISSUE MASáž

Hlubokou a relaxační 
masáž, která urychluje 

krevní oběh,
podporuje odbourávání 

toxinů, snižuje stres
a napomáhá k relaxaci 

těla. V příjemných
prostorách našeho

terapeuticko - relaxačního 
centra. Po domluvě

v pohodlí vašeho domova. 

Cena: 1000 Kč/60 min.
Juan Manuel Monjardin, Tel.: 724 006 393

MASážE

juan Manuel
Monjardin
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STAROMĚSTSKÉ
noviny 
děkují MČ Praha 1 
zA POdPORu 
TOhOTO vydání

ČTěTE dOjEmNý přÍběh hudEbNÍhO sKladaTElE a uČITElE jaKuba jaNa Ryby, auTORa ČEsKé mŠE VÁNOČNÍ

Život se s Jakubem Ja-
nem Rybou nemazlil. 
Jako učitel se měl co ohá-
nět, aby uživil manželku 
a 13 dětí (které mu navíc 
postupně umíraly). Pod-
statou sporu s farářem 
Zacharem bylo, že farář 
nechtěl učit děti na pro-
test proti školským refor-
mám. Tak to musel za něj 
dělat Ryba. Když se ho 
zastal krajský komisař, 
měl takovou radost, že 

sedl za varhany a složil 
slavnou mši. Psal se rok 
1796 a jemu bylo 31 let. 
Velkou záhadou byl 
obestřen Rybův skon. 
V sobotu 8. dubna 1815 
brzy ráno vstal, vzal 
pod paží knihu, políbil 
ženu a odešel do lesa. 
Celé dva dny ho hle-
dali a jeho tělo našli za 
obcí mezi stromy, měl 
podřezané hrdlo a žíly, 
břitva ležela opodál. 
Vypadalo to na jas-
nou vraždu. Podezření 

K Vánocům neodmyslitelně pa-
tří Pastorální mše Hej mistře, 
známá jako Česká mše vánoč-
ní. Napsal ji jakub jan Ryba  
z radosti, že uspěl ve sporu  
s farářem Zacharem.

ZbOŽNý uČITEl, TýRaNý bÍdOu, 
Napsal VÁNOČNÍ mŠI Z ČIRé RadOsTI

padlo na německé-
ho liverála Reisse, se 
kterým prý měl mít  
v lese schůzku. V knize, 
kterou měl Ryba s se-
bou, byla objevena 
údajně slova 
na rozlouče-
nou. Kniha 
se nedo-
chovala… 
N a k o n e c 
byl případ 
uzavřen jako 
s e b e v r a ž d a , 
prý Ryba trpěl de-
presemi… Mnozí his-
torikové o tom však 
pochybují. Odkazují 
na to, že Ryba byl sil-
ně věřící. Přiklánějí 
se spíše k tomu, že šlo  
o vraždu, kterou vrah 
zamaskoval. 

Jakub Jan Ryba byl 
nejen výjimečný autor, 
ale také zajímavý člo-
věk. Napsal asi 1 500 
skladeb a je zajímavé, 

že svou slavnou 
mši nepova-

žoval za vý-
j imečnou. 
Jistě ho ani 
nenapad -
lo, že bude 

celosvětově 
slavná. 

V roce 1780 
Ryba studoval  

v Praze na piaristickém 
gymnáziu v Panské uli-
ci. Chodil do chrámů 
poslouchat varhaníky. 
Sám hrával na varhany 
nebo na housle u sv. 
Salvátora, sv. Klimenta 
či ve Vlašské kapli.

MoNIKA HÖPPNER

VÁNOČNÍ 

přÍběh

inzerce

fRaNTIŠKŮV dOpIs

Co nového 
v redakCi

co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu

Do redakce novin přišel do-
pis od Františka: Milá redakce, 
prosím, otisknete mi můj text ve 
vašich novinách? Ahoj kamarádi, 
jmenuju se František, je mi 7 let  
a moc rád sbírám a měním kar-
tičky Pokémon. Sháním kamará-
da nebo kamarádku ideálně na 
Praze 1 k setkání a výměně kar-
tiček! Posílám kontakt na mého 
tátu, přes něho se můžeme do-
mlouvat. Mail: marsalekpetr13@
gmail.com. Tak se mi ozvěte, díky 
František
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ZdE mŮŽE 
býT VÁŠ 
INZERÁT!

VOlEjTE IhNEd

TElEfON: 

777 556 578 
(mONIKa)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-maIl:

VlÍdNé ZaChÁZENÍ!

Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 

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

257 531 839

EDUARD oVČáČEK/
GRoTESKA 

(70. - 90. LéTA)
Do 8. 1. 

Zajímavý a doposud ne 
příliš často vystavovaný 
okruh Ovčáčkovy tvor-
by představují obrazy 
a kresby, v nichž se ve 
figurálním tématu pro-
sazuje prvek grotesky.  
K výrazným příkladům 
se řadí obrazy a asam-
bláže vytvořené v prů-
běhu 70. a 80. let, do 
nichž umělec promítl 
šeď a absurditu reality, 
zvrácenost nomenkla-
tury, tupost a prázdnotu 

veřejných projevů. K ty-
pickým příkladům patří 
obrazy Strašidlo na hra-
dě či Dva na tribuně. 

joSEF PLESKoT: 
MěSTA

Do 12. 2.
Výstava je se zaměřená 
na tři specifická městská 
sídla, v nichž má archi-
tekt Josef Pleskot nej-
více realizací - na Pra-
hu, Ostravu - Vítkovice  
a Litomyšl. Přehlídka 
nepředstaví jen jednot-
livé stavby a projekty, 
ale vzala si za úkol zpro-
středkovat Pleskotův 

přístup k architektuře, 
prezentovat práci jeho 
ateliéru v širších souvis-
lostech a přispět k odpo-
vědi na otázku po spole-
čenské roli architektury.

STANISLAV 
KoLíBAL: 

KNIHy A STAVBy
Do 12. 2.

Výstava prezentuje dva 
ikonické okruhy Kolí-
balovy tvorby vzdálené 
časem a zároveň pokrý-
vající celou jeho umě-
leckou dráhu. Uvidíte 
kresby z Ostravska i ilu-
strace knih…

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 záro-
veň stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolek-
ce dvou výjimečných umělců: Františka Kupky
a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice před-
stavuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka 
Kupky, průkopníka abstraktního umění. Výstava je rozší-
řena o dlouhodobé zápůjčky děl Kupky a součástí expo-
zice je rovněž výstava soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRANTIšEK KUPKA

František Kupka, 
Studie opice

j. j. Ryba

František
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ČTěTE dOjEmNý přÍběh hudEbNÍhO sKladaTElE a uČITElE jaKuba jaNa Ryby, auTORa ČEsKé mŠE VÁNOČNÍ

ZbOŽNý uČITEl, TýRaNý bÍdOu, 
Napsal VÁNOČNÍ mŠI Z ČIRé RadOsTI

inzerce

černá 
kronika

Vynikající hudební skla-
datel, dramaturg, produ-
cent, aranžér a pianista 
Pavel Vaculík zemřel 14. 
listopadu ve věku 73 let. 
Stál za hudebními začátky 
Ivety Bartošové a Petra 
Sepéšiho, psal ale písně  
i pro Karla Gotta, Walde-
mara Matušku, Helenu 
Vondráčkovou, Hanu Za-
gorovou, Janu Kratochví-
lovou, Lucii Bílou nebo 
Báru Basikovou. Studoval 
skladbu a hru na klavír 
na Pražské konzervatoři, 
v Římě a na AMU v Pra-
ze. Pracoval v Českoslo-
venském rozhlasu.  Jeho 
manželkou byla Jiřina 
Krejčíková, dcera režiséra 
Jiřího Krejčíka. 

Čest jeho památce.
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paVEl VaCulÍK

Kostel Povýšení
svatého kříže
 v Rožmitále 

pod Třemšínem

Na těchto 
varhanech 
složil 
j. j. Ryba 
svou slavnou 
mši

Na TěChTO VaRhaNECh 
V TOmTO KOsTElE
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Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

inzerce

Denní menu 
za 139 Kč 
Výběr ze
tří jídel 

s chutnou
polévkou.

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

ZÁBAVA K POSEZENÍ 
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

neboJEDNORÁZOVĚ

PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky 

k vám 
do restaurace!

to je způsob, jak

 Tema

přÍběh 
maNŽEla 

KRÁlOVNy 
KuChařEK

Jan Alois Sudiprav 
Rettig, právník, obroze-
necký spisovatel a překla-
datel, byl o jedenáct let 
starší, drobný šlachovitý 
muž, se svou ženou Mag-
dalenou Dobromilou 
tvořili nerovný pár. 
M a g d a l e n i n a 
matka, která 
dceru vycho-
vávala hod-
ně přísně, až 
drsně, nej-
dřív nechtěla 
dát svolení se 
sňatkem. Nakonec 
se vzali  31. ledna 1808 
v den Magdiných 23. 
narozenin. Dva roky po 
svatbě se přestěhovali do 
Tábora, kde Rettig zís-
kal místo radního. Pilně 
překládal antické autory 
(Horatia, Seneky, Plauta 

a Terentia), ale jeho prá-
ce nebyly bohužel nikdy 
publikovány. Byl také 
kreslířem a ilustrátorem 
prací své ženy. Knedlíky, 
které často kreslil jedním 
tahem, byly nedostižné! 

Psal také drobné lite-
rární práce (něco 

jako krajky), 
p u b l i k o v a l  
v Čechoslavu, 
Dobroslavu, 
Milozoru. Psal 

výhradně česky. 
Rettig celý život 

svou manželku pod-
poroval. Ona ale v man-
želství spokojená nebyla. 
Nechala se dokonce sly-
šet, že kdyby tušila, co ji 
čeká, raději by se vrhla ze 
skály do propasti. Rettig 
zemřel 26. 7. 1844 v Lito-
myšli, kde je i pochován.

Na čepu dvanáctka 
Radegast za 41 Kč

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

Lenka 
Filipová

TajNé RECEpTy: KapR Na ČERNO 
 ...s NOŽEm hlubOCE VNOřENým

KapR Na ČERNO s NOŽEm 
TEmNě VNOřENým

íme, že iluzi černého kapra vyvoláme švestkovými povidly a červeným vínem. 
Své udělá bobkový list a rozinky. Nůž, temně vnořený do boku kapra, vnese do 

jeho chuti temný odstín kovu. Ten dodá tomuto pokrmu osudovou chuť.

1.
KmÍN a bělICE (KdyŽ  
dOjdE KapROVI dECh)

agdalena Dobromila Rettigová byla ženou mnoha tajemství. Její bělice je vlast-
ně plotice, což je, jářku, něco jako menší kapr. Bělice je považována za tzv. 

plevelnou rybu, u které není stanovena nejmenší lovná míra. Je dobrá podušená na 
kmíně s tajnou šupinou vloženou mezi brambory...

2.
pRÁZdNý hRNEC plNý 
KRÁsNýCh přÍslIbŮ

udlařina, neboli cílený lov malých, převážně bílých ryb. Vzhledem k jemnosti ná-
činí se nám dostane mnoha záběrů a také i slušných soubojů. Kolikrát už prut 

slušně ohne cejn či plotice okolo 30 cm. Čudlařina se dá praktikovat celodenně!

3.
Č

M

V

Magdalena Dobromila Rettigová, tahoun mezi kuchařka-
mi, měla i své temné stránky. Staroměstské noviny vy-
lovily v hlubinách archivů několik jejích tajných receptů.  
TŘI z nich zveřejňujeme zde v těchto novinách.
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Sudiprav

www.uglaubicu.com

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

43 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Ko
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Práce snů (1/3) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1922)

Napřed dobře otužit tělo 
a zesílit! 

Safra, tohle místo by bylo pro mě! 
Bude to stát námahu, ale pokusím se!

Botanika mi jde! Už rozeznám všechny 
byliny jedovaté a nejedovaté...

Tema

Jan 
Kotěra

architekt

Libuše 
Geprtová 
herečka

● Fan Vavřincová 
*17. 11. 1917 Praha 
†16. 12. 2012 Praha
Spisovatelka, autorka 
scénářů např. Eva 
tropí hlouposti, Taková 
normální rodinka, Hotel 
Modrá hvězda.

● Marie Rosůlková 
*17. 12. 1901 Plzeň 
†15. 5. 1993 Praha
Herečka. Na jevišti hrála 
do 91 let. Nejznámější 
role: babička v seriálu 
Taková normální 
rodinka.

● Jan Kotěra 
*18. 12. 1871 Brno 
†17. 4. 1923 Praha
Architekt, návrhář 
nábytku. Je autorem 
například pracovny  
primátora na Staro- 
městské radnici.

● Libuše Geprtová 
*21. 12. 1941 Kolín 
†18. 11. 2005 Praha 
Herečka. Její nejslav- 
nější rolí je Viktorka ve 
filmu Babička (1974). 
Hrála dlouhá léta 
v Divadle Na zábradlí, 
později v novém Divadle 
Bez zábradlí.

Fan 
Vavřincová
spisovatelka

Marie 
Rosůlková

herečka

Kalendárium 
Starého Města

PRoSINEC

PoKRAČoVáNí PříšTě

TajNé RECEpTy: KapR Na ČERNO 
 ...s NOŽEm hlubOCE VNOřENým

Vánoční pohoda

Víte, že...
Stále více občanů 
volí rituál pouštění 
kapra na svobodu... 

Vstříc novým výzvám!

PF 2023
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských

a Staroměstských novin. FB: KampaNula

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.

Výstava soutěže Za-
chraňte plcha velké-
ho ve Werichově vile 
se konala v podkroví 
Werichovy vily, kde 
to po roce opět žilo 
a inspirovalo imagi-
nací a poezií dětské 
tvorby. 
Děti pro 2. ročník sou-
těže kreslily, malovaly, 
tvořily grafiky a reliéfy 
nám známých i objevo-

KampaNula pOdpORujE OChRaNu VRChu pETřÍNa! 
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Trasa proti proudu po levém břehu Vltavy 
se zastávkami na Kampě 

a u Sovových mlýnů,
ukončení na Dětském ostrově.

Vede Jaroslav Cepák

NÁRODNÍ MUZEUM + PETŘÍNSKÉ INICIATIVY + KAMPANULA

zvou na

Vycházku k Vltavě 
za zimujícím vodním ptactvem

Sraz v sobotu 17. 12. v 9 hodin
v parku Cihelná „U labutí“

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.           PSY NEBRAT!

vaných zvířecích oby-
vatel malebného koutu 
vrchu Petřína, který měl 
být zničen. 
Jsou to právě tři roky, 
kdy se podařilo zastavit 
kácení stromů v Lobko-
vické zahradě a zastavení 
obludné stavby ve Velké 
strahovské zahradě. Pro 
všechny je překvapením, 
kolik druhů živočichů 
právě zde žije a jak mno-

ho druhů ptá-
ků sem přilétá 
hnízdit. Krás-
ná dílka děti 
tvoří na zákla-
dě podkladů 
zoologa Jaro-
slava Cepáka 
z Národního 
muzea. Festi-
val hlasů a zvu-
ků pod vede-
ním Lucie Evy 

Doušové, Marie Jansové, 
Evy Cepákové a Jaroslava 
Cepáka rozezněli indián-
ské vábničky na exotické 
ptáky, zvuky gongů, afric-
kých dešťů, loutky plcha  
a jeho partičky, živí neto-
pýři, jezevčík Viky a pře-
devším hlasy dětí. 

Naše akce Naše akce 
POŘáDáME 
A SPOLuPOŘáDáME: 
● Čtvrtky NAUČNá STEZKA PE-
TříNEM (spolupořádáme) - 15 za-
stávek u zvířecích sousedů. Odpol. ro-
diny s dětmi + jednotlivci: 773 247 227. 
● Vycházky pro rodiče s dětmi Ma-
lou Stranou + Kampou P. Dvořáčková: 
www.prahahrave.cz. 
● 3. pond. v 18 h Toulka vsedě TA-
ROT KLUB 015 - Deli Maltéze - Dr. Hůlek. 
● Pondělky Salla + čtvrtky 
šatlava + Salla ev. Nicolas bar 19 - 
22h Muzikanti z Kampy.
● BASKET TURAS středy 19 - 20 
h. Gymn. Josefská. Info J. Svátek  
605 131 136. 
● 3x týdně cvičí ve školách M. 
Strany. Po + pá ZŠ Karmelitská, středy 
Gymn. Josefská. Cca 18 - 20 h, www.
relaxartecentrum.eu.
● 8. 1. ve 12 h Výlet s TURAS: 
Větrání Kozorohů. Oběd v Horoměři-
cích, Kozí hřbety, pivovar Únětice, Roz-
toky. Hlaste se: jirkucka@centrum.cz.

● 9. 1. v 19 h jAZZ v šatlavě…
● 12. 1. Učená toulka (promítání) 
Šatlava: Arch. J. Gebert: Nejkrásnější 
parkoviště planety… II/23 Obléhání 
staré Prahy…
● 19. 1. 18 - 20 h šatlava - Toul-
ka vsedě (promítání) Jižní Amerikou 
s A. Antonovičovou, pak Muzikanti  
z Kampy.

VáNOCE NA MALÉ STRANě:
● 23. 12. 13.30 h Pražské sbory 
+ orchestr a pěvci z ND, na Kampě 
pod mostem. Rybova mše vánoční.
● 24. 12. 14.30 h Zpívání koled 
s Hankou Francovou a HaFem pod 
obloukem Karlova mostu. Souběžně 
koledy u sochy Bruncvíka - Muzikanti 
z Kampy.
● 24. 12. 22 h Půlnoční mše kos-
tel sv. Jana Křtitele Na prádle. 
● 26. 12. 14 h Koledy a divadlo 
Spolek Ledňák na Kampě u mostu.  
V 19 h nejen koledy s cimbálem 
v šatlavě.

Spolek KampaNula: (fb, str. 8 MN + SN) spolupracuje s Prahou 1, Klubem Za starou Prahu, 
TURAS, klubem Šatlava, Zlatou Prahou a Tarot Klubem 015, Dobrovolnými hasiči, se SOPMSH,  
s Kampou Střed Světa, KC Kampa, Malostranskými a Staroměstskými novinami, Prahou hravě, 
Dvorem umění, Malostranskou besedou, Drum, Baráčníky, Skautským institutem, Kampartou, As-
trem Praha, RZB, také s Eugenem Brikciusem, Kurtem Gebauerem, Jiřím Gebertem... S mnoha 
galeriemi, divadly, školami… Spolupořádá Toulky přírodou s (Národním muzeem, Petřínskou ini-
ciativou + Femancipacion), historiky z Klubu Nápadníků KampaNuly + výlety a basket s TURAS+-
cvičení s RelaxArte Sanatoriem.

Děkujeme panu Jindři-
chu Pavlišovi z Voja-
nových sadů, Michaele 
Čermákové a Jiřímu 
Pospíšilovi z Werichovy 
vily za podporu výstavy  
a všem partnerům a pa-
tronům za podporu sou-
těže. Festival se konal 

Děti si akci ve Werichově vile parádně užily

za přispění Magistrátu 
hl. m. Prahy. Dík za or-
ganizaci patří Michalu 
Bouzkovi z Femancipati-
on, z.s. Díky i Malostran-
ským novinám za podpo-
ru Petřína.

Sepsali manželé 
M. a L. BouzkoviMichal Bouzek při vyhlášení
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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

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

GlOSa dne
Čtenář otevírá 
tyto laskavé novi-
ny vlastně upro-
střed adventu, 
tedy v čase, který je 
nazýván podle latin-
ského výrazu adven-
tus, což znamená pří-
chod a je samozřejmě 
spojován s očekáváním 
příchodu Krista. Mnozí 
si pamatujeme dobu, kdy 
jsme místo doby adven-
tu prožívali atmosféru 
shánění prostě všeho, 
co bylo na pultě i pod 
pultem. Jednotlivé ad-
ventní neděle se jmeno-
valy bronzová, stříbrná, 
zlatá. Jak se jmenovala 
ta první, už nepamatu-
ju. Byla to doba, která se 
místo adventu měla jme-
novat Prior. Tady musí-
me mladším čtenářům 

vysvětlit, co výraz Prior  
znamenal. Jednalo se  
o zkratku, ale čeho těžko 
už dnes říct, hlavně se 
tak jmenovaly všechny 
obchodní domy v repub-
lice, včetně Slovenska. 
Dokonce tehdy kolovala 
mezi lidmi anekdota, ve 
které na poradě tehdej-
ší pan ministr obchodu 
prohlásil: „Když jsme si 
odsouhlasili ten název 
Prior, tak se ode dneška 
všichni budeme jmeno-
vat Karel.“

Co bylo také jiné, že 
o stříbrných a zla-
tých nedělí do nás 
tak neprali koledy 
jako dnes. To naro-
zení v městě Betlémě 
se tehdy tak nehodi-
lo připomínat. Jak 
lidé stáli ve frontách, 

znělo jim v uších, že tiše 
voní na plotně purpura 
a jak všichni sní o bílých 
Vánocích. 
Naštěstí se doba mění  
i o Vánocích se přes hro-
mady zbytečných dárků 
dere na povrch duchov-
ní rozměr Vánoc. Lidé 
si rok od roku stále více 
váží, jakou hodnotu 
mají i vztahy mezi námi.  
I když ti, co pracují v in-
ternetových obchodech, 
to možná vidí jinak.

SN prosinec 2022

PETR BURGR 
Žije na Malé Straně,   
je zastupitelem MČ Pra-
ha 1, člen představen-
stva SOPMSH a člen 
KampaNuly. Pro tyto no-
viny píše glosy pravidel-
ně několik let, napsal jich 
už více než tři stovky.

adVENT jE Tady!  Na pOVRCh sE NÁm 
dERE duChOVNÍ ROZměR VÁNOC

KATeřinA 
KlASnOvánA STOPĚ

Třetí listopadový víkend 
se v ulicích Prahy 1 obje-
vil první sníh. Nevydržel 
dlouho, ale snad to byla první 
předzvěst zimy, jak má být.  
K zimě patří také led a brus-
lení a mám velkou radost, 
že i letos si budou moct děti  
a dospělí zabruslit na Na 
Františku. 
Chybělo ale málo a nejen 
František ale i hřiště v Masné 
by zůstaly několik měsíců dě-
tem a školám uzavřené. Je to 
záhada, ale někdo na radnici 
totiž zapomněl, že na konci 
září skončí pětiletá smlouva 
na správu obou sportovišť  
a Praha 1 je nebude moct 
sama spravovat, natož zajistit 
oblíbené bruslení na největ-
ším kluzišti v samém srdci 
Prahy. Nikdo nejen že nevy-
psal výběrové řízení, ale ani 
se nedohodl se současným 
správcem na zajištění ales-

to naše Na Františku se kva-
litou a cenou nedá absolutně 
srovnat. Ostatně o polovinu 
menší kluziště z umělého 
ledu na Střeleckém ostrově je 
také výrazně dražší. 
A tak vám přeji krásný ad-
ventní čas strávený třeba  
s dětmi na kluzišti, a protože 
chystáme nové výběrové říze-
ní na správu obou sportovišť, 
budu moc ráda, když mi po-
šlete své nápady a připomín-
ky, aby do budoucna vše pro 
občany Prahy 1 fungovalo 
ještě lépe. 
Ještě jednou vám také děkuji 
za důvěru a vaše hlasy ve vol-
bách, beru to jako obrovský 
závazek, kterému se pokusím 
dostát.

Kateřina Klasnová, 
místostarostka, e-mail: ka-
terina.klasnova@praha1.cz

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

huRÁ! V samém sRdCI pRahy 
sE budE ZasE bRuslIT

V měsíci prosinci putuje 
Slunce ohnivým dynamic-
kým znamením Střelce. 21. 
prosince vstupem Slunce do 
zemitého, archaického zna-
mení Kozoroha nastává zimní 
slunovrat.
Z počátku měsíce posta-
vení planet na obloze přiná-
ší napěťové aspekty mezi zna-
mením Střelce, kde prochází 
Merkur, Venuše a Slunce do 
znamení Ryb, kde se nachází 
Neptun a Jupiter, ten má na-
kročeno do znamení Berana, 
a Marsem v Blížencích. 

Střelec se zaměřením na 
budoucnost a cizinu se na-
chází v rybím chaosu a zmat-
ku. V kombinaci s blíženec-
kým ostrým jazykem Marsu 
(slovo a meč) je to konstelace 
určitě ráznosti, aby se dal si-
tuaci směr a nový systém.
Vstupem Slunce a záro-
veň Venuše a Merkura do 
znamení Kozoroha se situace 
uklidňuje. Zemitý Kozoroh 
dodává stabilitě a vánoční po-
hodě. Luna se nachází v úplň-
ku 8. prosince. Nov nastává 
22. prosince.

aStrOVhled

Co říKAjí HVěZDy V PRoSINCI

NasTÁVÁ ZImNÍ sluNOVRaT,
mÁmE sE Na CO TěŠIT

ASTRoLožKA 
DAGMAR KoCůRKoVá

poň zimní sezóny a ledové 
plochy. To je ostatně důvod, 
proč v říjnu a listopadu byly 
několik dní oba areály zavře-
né. A jelikož jsem se od listo-
padu ocitla v pozici, že to ne-
mohu jen kritizovat, pokusila 
jsem se tuto první „horkou 
bramboru“ vyřešit. S kole-
gy jsme udělali schůzku se 
stávajícím správcem a i díky 
školskému odboru a kolego-
vi Davidovi Bodečkovi jsme 
se dohodli, že se sportoviště 
otevřou a bude led. 
V době zdražování energií 
to není levná záležitost, ale 
udělala jsem si srovnání  
i s umělými kluzišti a pořád 

Bruslení Na Františku
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jaNa uŽ TO ZNÁ!
poradna pro (zoufalé) rodiče

jsmE VaŠE

uChO!

KupTE sI ŽERTOVNOu KNIhu bÁsNÍ 
                           ONdřEjE höppNERa

K mÁNÍ V aTElIéRu 
paVla & OlGa, TRŽIŠTě 6
NEbO VOlEjTE mONIKa 777 556 578

umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

Za čas i druhou
našel jsem tuhou...

Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

VČETNě NEpřEKONaTElNé: 
umřEla mI pONOŽKa

Radí
jana Hogan

Zpráva sobě samé 
do doby, kdy čekám 

první dítě
Ahoj Janičko! Z celého srdce 
ti gratuluju! Čeká tě pořádná 
jízda, někdy se budeš vznášet 
v oblacích a jindy budeš úplně 
dole, ale jedno je jisté. Po tom, 
co se znova sebereš a uklidníš, 
by sis už život bez svého dítěte 
nedokázala představit. Byla 
by to naprostá nuda!

 � Když se poprvé podíváš na 
svoje dítě, a ještě mockrát po-
tom, prožiješ slovy nepopsa-
telný pocit. Vytvoří se mezi 
vámi spojení navždy. Zahrnu-
je to vědomí, co se s ním děje, 
i když nejste spolu.

 � Jsou věci, na které se mů-
žeš připravit, a pak jsou ty 
druhé. Prostě dělej to, jak to 
v tu chvíli umíš.

 � Najdi si informace o rodi-
čovství, které s tebou rezonu-
jí. Neodkládej to, brzy si za to 
budeš vděčná. 

 � Tvoje dítě ti bude ne-
zištně, statečně a láskyplně 
nastavovat zrcadlo. Když se 
ti nebude líbit, co tvoje dítě 
dělá, je to tvoje příležitost  

s tím něco sama v sobě udělat. 
To zrcadlo ti nastavují všich-
ni lidi, se kterými přijdeš do 
styku, ale u dětí je to mnohem 
intenzivnější. Jste pořád spo-
lu a jsou v tom rodové věci, 
které je někdy těžké vidět  
z nadhledu.

 � Pracuj na tom sklonu  
k sebeobětování se, který jsi 
okopírovala od maminky. Ji-
nak budeš vyčerpaný naštva-
ný člověk, se kterým nikdo 
nechce být v jedné místnosti. 
A tvoje děti budou nesamo-
statné. 

 � To zahrnuje tvůj zvyk řešit 
věci za/pro děti předem. Vidíš 
„problém“ a snažíš se ho hned 
teď odstranit. Jako problém 
to vidíš ty, ne tvé děti. A vede 
to ke stejnému výsledku jako 
v bodě výše.

 � Když jsi unavená, dej si 
přestávku, pokud je to jen tro-
chu možné. Nikdo se na tebe 
proto nebude zlobit. Jenom 
jedeš podle rodových progra-
mů v hlavě. Jinak tě čeká stej-
ný výsledek jako výše.

 � Pravidelně si dopřej čas 
pro sebe. Není to luxus, je to 

nutnost. 
 � Ty jsi vždycky na prvním 

místě. V letadle ti radí, abys 
masku nejdříve nasadila sobě 
a až pak dětem. Pohodu a lás-
ku můžeš rozdávat dál, jen 
když si sama lásky plná. 

 � Buď láskyplná k sobě. Ne-
zlob se na sebe. Děláš vše, jak 
nejlépe umíš. Vždy máš mož-
nost volby a zítra můžeš volit 
jiné možnosti.

 � Jsi superhrdinka! Všechny 
matky jsou superhrdinky

 � Právě jste dočetli poslední 
sloupek na téma rodičovství. 
Od příštího čísla vás čeká 
něco nového.

Vaše Jana Hogan
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