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inzerce

StaromeStSke
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 2/ roč. XIII
15. únor 2022 NoviNy
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Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Je to místní poctivá živnost,  

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN Na 
straně 3

Filatelie
Pěnkava

klimentská 2, Petrská čtvrť

hrajte hru rychlé 
šíPy v africe

 Str. 6 - 7

Místní 
podniky

Akční ErikA
z restaurace U Zpěváčků,

na Struze 7, nabízí
domácí bezinkovou

super limonádu
za 28 kč.

Na STop Ě

Kapitán Korda

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
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Petr Hejma, 
zastupitel

13
osudových

mužů
adiny 

mandlové
výročí 
112 let  

narození
str. 4 - 5

místní 
Příběhy

HlEdámE 
rECEPční

Soukromá poliklinika
v centru Prahy hledá

recepční na plný úvazek.

● Požadujeme příjemný 
vzhled, profesionální

vystupování.
● Znalost AJ podmínkou

a práce s PC.
● Nástup možný

ihned.

Těšíme se na Vás!
Kontakt: Jitka Bayerová
Tel.: 725 883 183, e-mail:

bayerova@mjs.narodni.cz
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inzerceinzerce

Anna marie 
Höppnerová (12) 

Mluvčí mladé 
generace

„Ne, já chci žít 
teď. Se svou

rodinou
a kamarády.“

Anketa Staroměstských novin

roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Ne, raději
za sto let se

podívat, jaké
to tu bude.“

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

Chtěli byste žít před
sto lety?

radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Ano, ale pak 
jsou věci, které 
bych za minulé 

století neměnil.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Ani za nic.
Jsem ráda za 

současné
postavení žen
a pokroky…“

roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„1922, proč ne? 
Masaryk

prezidentem, 
Čapek píše Věc 
Makropulos...“

„Strategie udržitelného 
rozvoje bude dokumen-
tem, do kterého budeme 
společně formulovat vize, 
jak má MČ Praha 1 vypa-
dat nejen v roce 2035, ale 
i v desetiletích následují-
cích. Měli bychom proto 
umět formulovat, kam 
chceme dojít v dopravě, 
školství, životním prostře-
dí, sociálních službách, 
zdravotnických službách, 
občanské vybavenosti, 
bezpečnosti a v dalších ob-
lastech, které zajímají pře-
devším ty, kteří tady žijí, 
ale i ty, kteří k nám jezdí 
za prací či chodí do škol,“ 
vysvětlil během zahájení 
starosta Petr Hejma.

na setkáních s obČany se zaČíná 
Plánovat budoucnost Prahy 1

Po krátkých úvodnícch 
slovech nejen starosty Pet-
ra Hejmy a místostarosty 
Petra Burgra přítomní dis-
kutovali o hlavních téma-
tech a problémech, které 
trápí Prahu 1. Především 
úbytek stálých rezidentů, 
parkování, občanská vy-
bavenost, ochrana zeleně 
a komunikace s radnicí 
apod. Každý z přítomných 
vyplnil formulář na tato 
témata. Další nejbližší se-
tkání jsou např. 15. 2. na 
Josefově, 23. 2. na Hrad-
čanech, 28. 2. v Havelské 
čtvrti a 1. 3. v Betlém-
ské čtvrti. Vše potřebné
k tématu najdete na:  
www.planuj1.cz.

Začátkem února proběhlo v malostranské be-
sedě první veřejné setkání ke Strategii udrži-
telného rozvoje Prahy 1. občané přišli debato-
vat a zaznělo několik zásadních témat např. 
z oblasti bydlení, dopravy či ochrany zeleně.

Fo
to

: M
íra

 L
éd

l

Počasí 

3°C
únor

Netrkne-li únor rohem, 
šlehne ocasem.

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Ne! To už
bych byl teď

dávno na
hřbitově.“

Jednou větou...

Slyšeno: Na nádraží

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Ne každý
vlak začíná
lokomotivou.

„

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

257 531 839

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

Ve věku 57 let 25. led-
na zemřel fotograf
s atelierem ve Štěpán-
ské ulici Petr Našic. 
Byl to výborný fotograf, 
mimo jiné fotil i pro MČ 
Praha 1. Kromě toho, že 
jako jediný český foto-
graf měl možnost fotit 
průběh natáčení filmu 
Amadeus, byl také dvor-
ním fotografem režiséra 
Emira Kusturici či spo-
lupracoval s primabale-
rínou Dariou Klimento-
vou, hercem Vlastimilem 
Brodským, hlasatelkou 
Kamilou Moučkovou, 
operní pěvkyní Dagmar 
Peckovou a dalšími.
S Petrem jsem se setkala 
poprvé před čtrnácti lety. 
Fotil divadelní předsta-
vení Šampionky, ve kte-

rém jsem hrála. Celé to 
bylo o tom, jak tři ženy 
běží maraton. Maraton 
byl připodobněn životu. 
Petr tenkrát nafotil moc 
vydařené snímky. Byl
s námi při tom, když 
představení vznikalo... 
Nikdy nezkazil žádnou 
srandu a měl dobré srdce. 
Naposledy jsem s Petrem 
dlouze mluvila na Konfe-
renci Kampa Střed Světa 
v Muzeu hudby. Povídali 
jsme si o starých známých
a o tom, jaké má plány… 
Milý Petře, ty jsi svůj ma-
raton už doběhl a musím 
říct, že jsi byl běžec pocti-
vý. Děkuji.
Výstava fotek Petra je od 
11. 2. k vidění v Trick baru 
Malostranské besedy.

Monika Höppner

vzpomínka na fotografa
Petra našice
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Petr našic

rEStAUrACE 
U PArlAmEntU

Valentinská 8

Pečená kachna, 
variace

knedlíků, zelí

Gurmánův
koutek

239
kč

Denní menu 
za 139 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s chutnou
polévkou
a malou

Coca-Colou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu
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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

na setkáních s obČany se zaČíná 
Plánovat budoucnost Prahy 1
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debata v Besedě byla živá
úvodního slova se zhostil starosta Petr 
Hejma a místostarosta Petr Burgr
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

Eleonora vodičková 
si vítěznou pěnu sama 

našlehala (tajný recept).

místní mistryně 
v tanci s Pěnou do kouPele

Představujeme místní Podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Zdeněk Pěnkava
svou práci miluje

klimentská 2, Petrská čtvrť

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu
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PodPorujeme 
místní  

živnostníkyPetr Hejma, starosta

filatelie Pěnkava

karel iv.
na známce

Pan Pěnkava
před obchodem

Láká vás sbírání zná-
mek? Máme pro vás skvě-
lý tip na místo, kde svou 
filatelistickou kariéru mů-
žete odstartovat. Filatelie 
Pěnkava v Klimentské 2 
vám nabídne vše, co k to-
muto hobby potřebujete.
Zdeněk Pěnkava společně 
s Janou Brožovou provo-
zují obchod se známkami 
téměř tři dekády. Nabí-
zí známky snad ze všech 
období moderní historie 
Československa a České 
republiky. Nejstarší kous-
ky pocházejí z dob Pro-
tektorátu Čech a Moravy. 
„Neorientujeme se příliš 
na rarity, spíše na série, 

které odrážejí naši histo-
rii,“ vysvětluje spoluma-
jitel provozovny Zdeněk.
Kromě známek najdete
v obchodě veškeré pomůc-
ky pro filatelisty. Mimo 
jiné známky zde také vyku-
pují. Ačkoliv vřele doporu-
čujeme obchůdek navští-
vit osobně, můžete také 
zavítat na web prodejny 
www.filateliepenkava.cz,
kde funguje i e-shop. 
„Do obchodu k nám při-
cházejí lidé, kteří se roz-
hodli sbírat známky až 

během důchodového vě-
ku. Vzpomněli si na své 
začátky v dětství a znovu 
je to přitahuje,“ doplňuje 
Zdeněk Pěnkava, který zá-
roveň s úsměvem konsta-
tuje, že jeho obchod někdy 
navštíví lidé, kteří si chtějí 
koupit známku na dopis 
nebo pohled.
Co dodat? Snad jen, že 
naše země je kvalitou těch-
to malých filatelistických 
dílek proslavena a tak 
právě touto cestou se z vás 
stanou vášniví sběratelé.

starosta PEtr HEjmA (my, co tady žijeme, 
StAn): „Ve Filatelii Pěnkava poradí každému, začá-
tečníkům i zkušeným sběratelům. Zajděte se podívat!“
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Máma 

Baarová má oči mandlové, Mandlová má oči barové. Málokdy 
se podaří tak krásný bonmot - a proto je zcela v pořádku, 
že je jeho autor neznámý. Adina Mandlová, zářivá hvězda 
stříbrného plátna, žila svůj příběh obklopená muži. Každý  
z nich byl osudový - první stejně jako třináctý.
Být dnes mladá, plní ti-
tulní stránky novin a ča-
sopisů. Čtyřikrát vdaná 
nymfomanka, která se ne-
úspěšně pokoušela o se- 
bevraždu, měla desítky 
milenců. Její první man-
žel se zabil z něšťastné 
lásky k ní. Neohlížela se 
na předsudky, toužila po 
přepychu a jejím životním 
krédem bylo heslo: „Buď 
Ritz, nebo nic.“ 
V 16 letech si po jedné 
bouřlivé hádce s nevlast-
ní matkou sbalila věci  
a odjela do Olomouce, 
kde trávil vojenské cvičení 
jistý nadporučík v záloze, 
jistý Vondráček. „Vypo-
tácel se z baru a já mu 
vylíčila, proč jsem utekla 
z domova. Nalil do mě
v baru spoustu vína, vzal 
mě nahoru do pokoje a já 
přišla o panenství," vzpo-
mínala Adina. 
Když jí bylo 22, chopil se 
jí Hugo Hass a nabídl  jí 
roli ve svém filmu Život 
je pes. Hass potom Adi-
nu nastěhoval k sobě do 
bytu, začal ji učit herectví 
a přejmenoval ji na Titin-

13 osudových mužů nejmrštnější 
České hereČky adiny mandlové

Hugo
Haas

vojín 
vondráček

vilém 
Pruner

oldřich 
nový

Otakar
vávra

joseph
goebbels

joe 
kočvárek

Svatopluk 
Beneš

Otomar 
korbelář

Fred 
Svítil

Zdeněk 
tůma

vladimír 
Šmeral

ku. Do roku 1939 si Adina 
zahrála asi ve 32 filmech 
převážně hlavní ženské 
role, slavnou ji učinily 
především ty, ve kterých 
hrála po boku Oldřicha 
Nového.
Pak si Adina našla sta-
vitele Freda Scheinera -
- Svítila, který bohatl ze 
zakázek od nacistů. Z té 
doby pochází známá hláš-
ka z filmu Kristián, kterou 
pronesl Oldřich Nový: 
„Vyberte si mě a ne něja-
kého Freda!“
Když byl Fred deporto-
ván do koncentračního 
tábora, stala se milenkou 
dalšího vlivného Němce, 
filmového referenta z úřa-

du říšského protektora, 
Hermanna Glossgena. Po 
krátké známosti s hercem 
Svatoplukem Benešem se 
ve 31 letech poprvé pro-
vdala za malíře, komu-
nistu Zdeňka Tůmu. Půl 
roku po svatbě spáchal 
sebevraždu otravou svíti-
plynem.
Adina pak našla oporu  
v herci - komunistovi Vla-
dimíru Šmeralovi, který 
byl tak trochu ženatý. 
V roce 1947 se Adina se-
známila (v baru) s pilo-
tem RAF Joe Kočvárkem 
a záhy byla svatba. Je-
jím posledním (čtvrtým) 
manželem byl kanadský 
homosexuál Ben Pearson.

Adina Mandlová byla velkou hvězdou před vál-
kou i během ní. Snažila se přežít a užít si, co to 
dá. Muži pro ni byli něco jako bradla pro gymnastku. 
Její život byl plný svobody - a také poměrně dlouhý - 
dožila se úžasných 81 let. Po emigraci žila v Kanadě 
než zemřel její poslední manžel Ben (1990) a ona se 
rozhodla (v 81 letech) vrátit domů do Českosloven-
ska. Zde bydlela v Karlových Varech u své švagrové, 
pak na zámku Dobříš u Příbrami.

Její životní příběh stručně

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 

zde může 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

na čepu dvanáctka 
radegast za 41 kč
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Ve věku 82 let ze-
mřel 9. 1. filmový reži-
sér, scénárista, herec
a pedagog Dušan Klein, 
rodným jménem Július 
Klein, mimo jiné tvůrce 
série filmů o Básnících. 
Klein jako dítě za druhé 
světové války přežil tere-
zínské ghetto. Na FAMU 
vystudoval obor filmo-
vá režie, v letech 1975 
až 1991 byl režisérem 
Filmového studia Bar-
randov. Působil také od 
roku 2002 jako pedagog 
na pražské FAMU. Nato-
čil např. film Andělské 
oči, Dobří holubi se vra-
cejí. Čest jeho památce.

Literární historik, spiso-
vatel a editor Radko Pyt-
lík zemřel 31. 1. ve věku 
93 let. Věnoval se životu 
a dílu Jaroslava Haška 
a jeho Švejkovi. Psal 
také o jeho literárních 
současnících Vilému 
Mrštíkovi, E. E. Kischovi, 
Franzi Kafkovi, Josefu 
Kadlecovi, Jiřím Křenko-
vi... Ze současných spi-
sovatelů se věnoval Bo-
humilu Hrabalovi. Radko 
byl otec herce a také 
zpěváka Vojtěcha Dyka. 
Čest jeho památce!

Dušan Klein

Radko Pytlík

Máma 

osudových mužů nejmrštnější 
České hereČky adiny mandlové

Svatba s Britem 
Benem Pearsonem (1954)

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

257 531 839

HlEdám
BrigádU
Nabízím nošení firemní 

korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce, 

tel.: 777 55 65 78ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za pouhých
15 minut

● Užijte si lahodnou chuť
Empanada února:

Pálivé hovězí
& uzený sýr

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

EndoSkoPiCká
léčBA SyndromU

kArPálníHo tUnElU
● moderní řešení 

● spolehlivé výsledky
● krátká doba rekonvalescence

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

MUDr. Oldřich Šoula
neurochirurg

HlEdámE 
rECEPční

Soukromá poliklinika
v centru Prahy hledá

recepční na plný úvazek.

● Požadujeme příjemný 
vzhled, profesionální

vystupování.
● Znalost AJ podmínkou

a práce s PC.
● Nástup možný

ihned.

Těšíme se na Vás!
Kontakt: Jitka Bayerová
Tel.: 725 883 183, e-mail:

bayerova@mjs.narodni.cz

StaroměStSké 
noviny 
děkují mČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání
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Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

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

257 531 839

HlEdám
BrigádU

Nabízím nošení firemní 
korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy 

na Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce,

tel.: 777 55 65 78

unikátní kreslený malostranský 
kalendář na rok 2022 

v Prodeji!

tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

inzerce

rychlé šíPy v africe! hra Pro každého
PátrACí HrA nA oBoU BřEZíCH vltAvy.  EXklUZivně Pro čtEnářE těCHto novin

Do poznávací hry i soutěžní 
pátračky se je možno zapojit 
kdykoliv v průběhu celého 

roku. Vyhodnocení proběhne 
ve výroční den Rychlých 

šípů - 17. prosince v uličce 
Ve Stínadlech. Z každého 
navštíveného místa zkuste 
pořídit zajímavý snímek. 

Nejzdařilejší fotografie budou 
rovněž oceněny.

Odpovědi lze zasílat elek-
tronicky na adresu: rychlesi-
py33@email.cz, nebo poštou 
hlavnímu organizátorovi hry: 
Slavomil Janov, Kubelíkova 
1150/48, 130 00 Praha 3. 

Uzávěrka hry je 15. 12. 2022.
Podrobnosti ke hře a přesný 
popis míst, které je možno 
navštívit, jsou zveřejněny

na webu
rychlesipy33.skauting.czZvonice

vaše odPovědi

Kdy by neznal Rychlé 
šípy? Kultovní kreslený 
seriál spisovatele Jaro-
slava Foglara a kreslíře 
Jana Fischera se zro-
dil v prvorepublikovém 
časopise pro mládež 
Mladý hlasatel. První 
pokračování vyšlo 17. 
prosince 1938.
Po válce pokračovali 
autoři ve tvorbě no-
vých příběhů v týdení-
ku Vpřed. Po roce 1948 
bylo další vydávání se-
riálu zakázáno. Stejně 
tak se na „indexu“ oci-
tl Jaroslav Foglar. Na 
konci 60. let navázal 
na původního kreslíře 
Rychlých šípů mladý 
výtvarník Marko Čer-
mák.

RYCHLÉ ŠÍPY
SE VRACEJÍ

Celkově bylo Foglarem 
a jeho kreslíři vytvoře-
no 314 příběhů. Dobro-
družství Rychlých šípů 
však pokračují dál!
V těchto dnech se na trh 
dostává knižní soubor 
33 nových pokračování. 
Nováčci jsou i autoři - 
scénárista Jiří Dubský 
a kreslíř Karel Zeman. 
Publikace je vydána 
péčí Akademie Jarosla-
va Foglara.
V knize však čtenáři 
najdou více, než jen 
samotný komiks. Kres-
lený seriál provází 33 
kuriozit a zajímavostí 
fenoménu Rychlé šípy. 
Soubor pak doplňu-

je návod k dlouhodobé 
poznávací a pátrací hře 
s Rychlými šípy v histo-
rickém centru Prahy.

PO ČERNÉM
KONTINENTU

V čem je princip hry
a jaká jsou pravidla?
Území Pražské památ-
kové rezervace, která je 
zapsána i mezi kulturní 
památky UNESCO, při-
pomíná svým tvarem 
siluetu Afriky. A právě 
na „černý kontinent“ se 
v jednom z dávných pří-
běhů vypravil v roli ces-
tovatele a lovce motýlů 
legendární Mirek Dušín. 
Stalo se tak v divadel-
ním představení, které 
chlapci nacvičili. V prů-
běhu hry však na herce 
spadla opona - a bylo po 
divadle!
Nezodpovězena tak zůs-
tala i otázka, kudy ces-
tovatel po Africe puto-
val? Symbolicky na to 
odpovídá poznávací hra. 
V Pražské památkové 
rezervaci je třeba po-
dle nápovědy vyhledat 
33 míst, která souvisejí
s příběhy Rychlých šípů 
či samotným Jarosla-
vem Foglarem.

SOUTĚŽNÍ
PÁTRAČKA

Díky putování po „čer-
ném kontinentu“ mo-
hou účastníci poznat na-
příklad místa zobrazená
v kreslených příbězích, 
tajuplné uličky Stínadel 
na Starém Městě, stej-

ně jako zákoutí na Hrad-
čanech a Malé Straně, 
kde spisovatel rád tvořil. 
Hra ale odhalí i dům, ve 
kterém bydlela spiso-
vatelova láska z mládí: 
slečnu Boženku tam mla-
dý Jaroslav doprovázel
z rande…
Součástí hry je i soutěžní 
úkol vypátrat podle foto-
grafií a indicií tři neznámá 
místa, kam vedly stopy 
Rychlých šípů!

Text: Slavomil Janov
Kresby: Karel Zeman, 
Marko Čermák,
Jan Fischer
Foto: Akademie
Jaroslava Foglara

kluci na
vltavě

v akci!
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z PříPravné Činnosti volebního korteše (2/3) staroměstské noviny k poctě 
humoristickým listům (1922)

pokračování příště
Profesor Huťapa přináší slovník nadávek s přihlížením

na nejnovější dosud neotřepané výrazy bolševické

zde může 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

Vyznání lásky kuchtě nic nestojí a človék se lecos dozví
o protikandidátovi

 Tema

Kalendárium 
Starého Města

únor

Leopoldina 
Ortová
herečka

Jiří 
Šlitr

kabaretiér

● Jan Malík 
*15. 2. 1904 Příbram 
†24. 6. 1980 Praha
Loutkář. Zakladatel lout- 
kářské katedry DAMU.

● Jiří Šlitr 
*15. 2. 1924 Zálesní Lhota 
†26. 12. 1969 Praha
Skladatel, klavírista, 
zpěvák, herec a výtvar-
ník. Divadlo Semafor.
 
● Matyáš B. Braun 
*24. 2. 1684 Sautens 
†15. 2. 1738 Praha
Sochař, m.j. autor několika 
soch na Karlově mostě.

● Anna Rajská 
*16. 2. 1822 Praha 
†3. 12. 1903 Praha
Herečka, švagrová 
J. K. Tyla. 
 
● Miloš Nový 
*16. 2. 1879 Praha 
†3. 9. 1932 Praha
Herec, režisér. Strýc 
herce Oldřicha Nového. 

● Leopoldina Ortová 
*18. 2. 1847 Praha 
†7. 3. 1903 Praha
Herečka Prozatímního 
divadla. Pak hrála 
v Národním divadle.

Anna 
Rajská
herečka

Miloš 
Nový

režisér
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rychlé šíPy v africe! hra Pro každého
PátrACí HrA nA oBoU BřEZíCH vltAvy.  EXklUZivně Pro čtEnářE těCHto novin

kluci na
vltavě

v akci!

rychlé šípy

Za pronásledování rychlých šípů
dostali černí jezdci sprchu

dům z obrázku
vpravo
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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.
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V několika ledno-
vých termínech se
v malých skupin-
kách vystřídalo cca 
60 zájemců o histo-
rii domu Dlouhá 25.
Např. na Tři krále se 
zúčastnili přátelé Kam-
paNuly a Ordinace PL 
MUDr. J. Kučery za-
jímavé dějepisné vy-
cházky středověkými 
dějinami města. Mnoho 
poutavých a historicky 
bohatých míst je totiž 
před zraky kolemjdou-
cích ukryto pod zemí.
S rozvojem Prahy ve 13. 
století došlo k zahrabá-
ní spodních částí domů 

kamPanula Pořádala uČené 
toulky Podzemím starého města

a navýšení úrovně ulic 
a terénu Starého Měs-
ta. Na mnoha místech 
zůstaly části těchto ro-
mánských a gotických 
staveb v podobě sklepů, 
skryty pod zástavbou 
domů. Jedním z tako-
vých míst je např. Dům 
U Krkavců v Dlouhé ne-
daleko Staroměstského 
náměstí. V tomto domě 
se podle historických 
pramenů kdysi nacházel 
také pivovar, který měl 
navštívit sám Karel IV. 
V Dlouhé bylo 13 pivo-
varů! Během staletí se 
vystřídalo mnoho růz-
ných majitelů, někteří 

patřili k významným 
představitelům protes-
tantů v Čechách a trpěli 
pak po porážce povstání 
v roce 1620.
Během prohlídky byla 
vidět zajímavá stře-
dověká expozice o 14. 
století, také fotografie 
týkající se povodní, kte-
ré dům postihly v roce 
2002. Návštěvníci se 
dozvěděli mnohé ne-
jen o historii domu, ale
i o významných epo-
chách dějin spjatých 
nejen s touto stavbou, 
s celým Starým Měs-
tem od období Kar-
la IV. po Rudolfa II. 

Pro další prohlídky lze 
kontaktovat průvodce: 
dejepisneprohlidky@
email.cz.
Pak pokračováno vedle 
v domě na výstavě SEN 
FORTUNY V GALERII 
LAPIDÁRIUM RÁMO-
VÁ (dernisáž 8. úno-
ra), kde Dr. Kučera do
i předoslavil  narozeniny
s kulturním progra-
mem.
Část účastníků (33)
v sobotu 8. 1. absolvo-
vala Novoroční výlet 
Kozorohů vlakem s SK 
TURAS. Oběd v restau-
raci Franz na nádraží 
Senohraby, pak krás-

ným údolím ku hradu 
Hláska a Baštírně U pří-
vozu. Pak celkem 5 km 
dle Sázavy do hospody 
Pyšelka a opět vlakem 
domů.

Sestavil JiKu

v lapidáriu

Naše akce 
info: lída růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: ludmilar@seznam.cz

Naše akce 

PořádámE 
A SPolUPořádámE

●17. 2. 18 h Učená
toulka  inkviZiCE
v čECHáCH. R. Haen-
dl, Šatlava
● 22. 2. Učená toulka: 
StAro-nové, NEJEN 
KAVÁRNY A GALERIE 
MALÉ STRANY. Sraz:
17 h Kavárna Fejeton, 
Úvoz 6, 17.23 h hostinec 
U Dvou slunců, pak Kafe 
& Hrnky... Hlaste na: 
jirkucka@centrum.cz
●19. 3. Výlet vlakem, 
pěšky 15 km. otvírání 
StUdánEk na Voticku.

doPorUčUjEmE

● nAUčná StEZkA 
15 zastavení u zvíře-
cích sousedů na Petříně 
pokračuje, vždy odpol. 
pro školy, rodiny s dětmi: 
Petrinskainiciativa@
gmail.com, 773 247 227. 
Od února rezervujte 
termín na komentovanou 
prohlídkou výstavy Hu-
dební zvěřinec v Českém 
muzeu hudby. V únoru 
vyhlášení 2. ročníku vý-
tvarné a literární soutěže 

Zachraňte plcha velkého. 
Děti od 5 do 15 let. Info 
bude na www.zachrantep-
lcha.eu.
●BASkEt tUrAS  
středy 19 - 20 h Gymn. 
Josefská. Muži ženy 
rekreačně všeho věku. J. 
Svátek 605 131 136                                                   
●Relaxarte Sanatorium 
PoZor ZměnA: 2., 4., 
7., 9. 3. lekce zrušeny, 
pak opět pondělí 18.30 -
- 20.30 h dynamické cvi-
čení ZŠ Karmelitská 13. 
Středy 18 - 20 h zdravé 
protažení - Gym. Josef-
ská 5. Pátky 18 - 20 h
dynamická meditace,
prvky z tai-chi, čchi-kung 
ZŠ Karmelitská 13. Cena
(2 hod.): 240 Kč.
● Středy od 17.30 h Ar-
gEntinSké tAngo 
na Újezdě 26, VIA. Info 
Háta: 723 643 875
● 26. 2. v 13 h mAlo-
StrAnSký mASo-
PUSt od Černého vola
● 12. 3. Soukromý 
Ples Zlaté Prahy na 
Lávce - info středy
v Šatlavě
● 26. 3. Bál dobrovol-
ných hasičů Prahy 1 
- Malostranská beseda
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu
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 Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy
milí čtEnáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

o rozechvění nad Časy minulými 
a utichajícím klaPotu koní

Lidé žijící v cent-
ru, v našem přípa-
dě na Starém Městě,
mají vyvinutý citli-
vější pocit nostalgie po 
časech minulých.
S doslova upřímnou nos-
talgií si prohlížíme staré 
fotografie. Pokud nejsou 
označeny, tak si tipuje-
me, z kterého místa je fo-
tografie pořízena. Někdy
i povzdechneme nad at-
mosférou např. Havelské-
ho nebo Uhelného trhu,  
kdy stařenky vysedávaly
u košatek vajec, či nůší, ve 
kterých nabízely vše pro 
tehdejší život potřebné.
A když v pozadí černo-
bílého snímku bylo ješ-
tě koňské spřežení, pak 
naše rozechvění nad časy 
již dávno minulými může 
propuknout v plné šíři. 

Všichni ale víme, že čas je 
veličina, která se zastavit 
nedá, že babičku s nůší na 
Havelském  trhu už neuvi-
díme, a klapot koní připo-
mínající život ve staré Pra-
ze, až na jednu výjimku, 
také  neuslyšíme. Tou vý-
jimkou je několik vyhlíd-
kových spřežení, která vozí 
po Starém Městě návštěv-
níky. Stanoviště mají na 
Staroměstském náměstí
a na rozdíl od historických 
atrap automobilů do staré 

Prahy už nějak patří. Ma-
gistrátní návrh na zrušení 
koňského štaflu na Sta-
roměstském náměstí je 
ukázkou, že pražští radní 
skutečně pochází z vel-
kých měst a s přírodou,
v tomto případě s mentali-
tou koní, nemají moc spo-
lečného. Vymlouvat se na 
to, jak dva koně táhnoucí 
kočár se čtyřmi pasažé-
ry a jedním kočím trpí, 
musí u odborníků vyvolat 
úsměv. Pokud to takhle 
půjde dál, tak se jednou 
můžeme dočkat, že místo 
chuchelského závodiště 
bude třeba golfové hřiště. 
Ono nutit koně do cvalu
a někdy ještě bičíkem, 
když on běžet nechce.
Z lásky ke koním, závodiš-
tě zrušit!

SN únor 2022

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

Tak nám vedení Pra-
hy 1 schválilo pro leto-
šek „štědrý“ rozpočet 
s výdaji více než jedna 
miliarda korun. Nikoho 
asi nepřekvapí, že opozi-
ce po několikahodinové 
vášnivé diskuzi hlasovala 
proti. Nedalo mi, abych 
se na ten kritizovaný roz-
počet nepodívala. A jako 
Malostraňačku mě nejvíc 
zaujaly plány radnice na le-
vém břehu Vltavy. Shodou 
okolností přímo před na-
ším domem se chystá roz-
sáhlá revitalizace parku na 
Klárově a parku Cihelná. Se 
sousedy, kteří na Klárově 
bydlí, dlouhé roky voláme 
po úpravě obou zanedba-
ných parků. Opakovaně
a vždy marně jsem zařazo-
vala návrh na zastupitel-
stvo. Na Klárově totiž poli-
tici chtěli podzemní garáže, 

ačkoli je tam zcela nevhod-
né podloží a navíc se jedná 
o archeologicky významné 
místo.

A pro změnu veřejná ze-
leň u Mánesova mostu 
byla zcela nepochopitel-
ně za hubičku pronajata 
soukromému podnikate-
li. Výpovědi smlouvy na 
pronájem parku jsem sice 
dosáhla, ale bylo to Pyr-
rhovo vítězství. Uběhlo té-
měř deset let a stav parku 
se nezměnil. A teď se na-
jednou Praha 1 rozšoupla
a hodlá do obou míst inves-
tovat hned několik desítek 
milionů korun (jen pro 

letošní rok je schváleno 
19 milionů korun). Dobré 
na tom je, že se obě místa 
dají dohromady a snad je 
to i konečné vítězství nad 
plánovanými a zcela nepo-
třebnými podzemními ga-
rážemi. Na druhou stranu 
výměna mobiliáře, úprava 
chodníků a zeleně a výsad-
ba stromů by snad nemu-
sela stát tolik peněz. Plány 
radnice jsou ale velkolepé, 
nové stromy na Klárově 
jsou na vizualizaci až do 
nebe a od Hergetovy ci-
helny má vést cyklostezka 
pod Mánesovým mostem. 
Není bez zajímavosti, že 
tento nápad tu už v minu-
losti byl.
Jak to celé dopadne a kolik 
nás to bude ve finále stát, 
se necháme překvapit…
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

o štědrém rozPoČtu
a milionech Pro klárov

Vodnář nakročil směle 
do roku 2022, se svým 
vzdušným vodnářským 
Sluncem prosvětluje 
paprsky planetu Sa-
turn, která je v témže 
znamení. A poukazují na 
vše statické komunikač-
ním způsobem, v napětí
s planetou Uran, ze zname-
ní Býka. Doslova to klepe 
elektrikou a nervovým dra-
hami v našich tělech. Na-
štěstí se nacházejí planety 
i ve znamení Kozoroha, 
které tuto energii kotví ze-
mitým způsobem. V Kozo-
rohu se nachází Pluto. Také 
Mars a Venuše, ty otevírají 

témata vztahu a hodnot… 
V průběhu měsíce planeta 
Merkur prochází kolem 
Pluta do Vodnáře, může 
tím kontaktem s Plutem 
vyvolávat ponor do světa 
mentálních hloubek. Jupi-
ter a Neptun putují Ryba-
mi a příznivým způsobem 
svou vodou proplachují 
trubky starých usazenin do 
znamení Kozoroha. Slunce 
vstupuje do znamení Ryb 
18. 2. Ryby jsou dvě, jed-
na muže plavat s proudem 
a druhá proti. Je to citlivé 
znamení spojované s ener-
gií vody a symbolem Ryb… 
Spasitele.

astrovhled

Co říkAjí HvěZdy v únorU

Čeká nás Ponor do 
mentálních hloubek

AStroložkA 
dAgmAr koCůrková

Park klárov
v budoucnu?

koňské
spřežení
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Jani. Co mám dělat, 
abych lépe vycházela 
se svým teenagerem? 
Díky. Veronika J.
Pokud jste začali číst, proto-
že máte doma teenagera, se 
kterým si moc nerozumíte, 
gratuluji Vám! Udělali jste 
krok na cestě ke změně.  
Každého cesta je jiná, mě 
nejvíce posunul kurz Ne-
výchova (jedna z mých nej-
lepších rodičovských inves-
tic) a potom covid. Ten mě 
přinutil hledat nástroje, 
jak se vracet do rovnováhy
a být v pohodě sama v sobě. 
Povedlo se. Hádejte, co to 
udělalo se vztahem k mému 
teenagerovi!  
Co ale můžeme udělat pro 
záchranu svého teenagera 
hned teď?   
Náctiletý člověk už má za 
sebou hezkou řádku život-
ních zkušeností. Vykoumal, 
jak věci fungují, a umí si se 
spoustou věcí poradit. Po-
kud neumí, řekne si o po-
moc.  
Situace: Dcera/syn za námi 
přijde a začne si na něco 

nebo někoho stěžovat. Její/
jeho hlas po chvíli přehluší 
siréna v naší hlavě: „PO-
ZOR! POZOR! Něco je špat-
ně!“ A hlas v naší hlavě na-
šeptává: „Pokud ta holka/
ten kluk teď neudělá to, co 
je (podle mě) správné, zna-
mená to, že jsem ho špatně 
vychoval/a. Znamená to, 
že jsem ŠPATNÝ RODIČ!“ 
Moc by mě zajímalo, kde se 
v nás ten hlas bere. Určitě 
se s ním nenarodíme. Proto 
je důležité naučit se žít vě-
domě. Naučit se pozorovat 
všechny ty programy uvnitř, 
které nás automaticky ve-
dou k určitému chování.
A programy se dají upra-
vovat, mazat a nahrazovat 
jinými. Střih zpět, jsme opět 
tváří v tvář svému stěžující-
mu si teenagerovi. Uvědom-
te si, co Vám běží hlavou. 
Vypněte sirénu. Nereagujte 
hned a automaticky jako 
dosud. Nechte ho domluvit. 
Pak se třeba ujistěte, jestli si 
jen přišel postěžovat, nebo 
chce nějak pomoct. Můžete 
vyjádřit zájem, porozumění 

jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

radí
jana Hogan

či důvěru, že to určitě dobře 
dopadne. Případně nabíd-
nout pomoc, pokud ji bude 
chtít. Tímto přístupem ří-
káte: Dávám ti prostor hle-
dat vlastní řešení. Dávám ti 
prostor udělat vlastní roz-
hodnutí. Jsem tu pro tebe, 
když mě budeš potřebovat. 
Věřím, že to zvládneš. 
Přeji Vám krásný, vědomý 
únor. 
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy. My-
šlenky ve sloupku jsou 
inspirované kurzem Ne-
výchova. 

Vaše Jana Hogan 

jsme vaše

ucho!

jiří kolář:
Slovník mEtod

do 27. 2.
Výstava představuje 
výběr ze sbírky muzea
a z firemní kolekce Praž-
ské plynárenské. K vidění 
je více než 160 umělco-
vých koláží, objektů a tex-
tilních 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.  Kni-
ha je svědectvím Kolářovy 
systematičnosti a analy-

tického přístupu k vlastní 
práci. Umělec v ní v abe-
cedním pořádku předsta-
vuje 110 různých metod 
tvorby koláží. 

vlAdimír koPECký: 
gloriA
do 27. 2.

Vladimír Kopecký půso-
bí jako aktivní výtvarník: 
malíř, sochař, sklář, autor 
instalací. Výstava předsta-
vuje jeho obrazy vzniklé
v posledních letech, insta-
lačně rozdělené na díla 
s potlačenou barevností,
v nichž dominuje výrazné 
autorské gesto, a na práce,

v nichž je barevnost hlav-
ním tvůrčím prostředkem. 
Kolekce je doplněna sérií 
váz a skleněných objektů, 
které převádějí Kopeckého 
malířský rukopis do prosto-
ru.

onlinE AkCE
Připravili jsme ON-LINE
AKCE! Vše najdete na 
fb, instagramu a webu. 
● Kódy a krajiny 2 
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
● „Werichova vila je ta-
ková naše celoživotní 
láska” - O vile s archi-
tektem Markem Tichým

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 Gutfreu-
nda. 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

zde může 
být váš 
inzerát!

volejte ihned

telefon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

vlídné zacházení!

Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465
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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 (X.)
FrAnZ kAFkA, čEtBA nA PokrAčování

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

I kdyby to bylo jenom to 
naše každodenní pištění, 
přece je zvláštní už to, že si 
tu někdo okázale stoupne
a začne provádět něco do-
cela běžného. Rozlousknout 
ořech věru není žádné umě-

ní, proto si také nikdo ne-
troufne svolat obecenstvoa 
pro pobavení před ním roz-
louskat ořechy. Jestliže to 
přesto udělá a jeho úmysl se 
mu zdaří, pak to právě ne-
může být jen pouhé louskání 
ořechů. Anebo je to louskání 
ořechů, avšak vyjde najevo, 
že jsme nevěnovali tomuto 
umění pozornost.

tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze kafky, široká 14
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Pouhé louskání ořechů

-Pokračování příště-

inzerce

rádi se ujmeme 
prodeje nebo
pronájmu vaší 
nemovitosti!

re/maX diamond Group
samcova 1, Praha 1

telefon: 608 055 943
e-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

realitní makléř
mGr. filiP tretiník

filiplíza

Slavné místní ženy

Zpěvačka a tanečnice
Valérie Čižmárová

Valérie Čižmárová (1952 - 
2005) dostala v roce 1968 
nabídku od Darka Vostře-
la k účinkování v Divadle 
Rokoko, odkud zrovna 
odcházela Helena Von-
dráčková. V roce 1975 se 
pak stala členkou Divadla 

Semafor. V roce 1990 ode-
šla s Miloslavem Šimkem 
do nově založeného Di-
vadla Jiřího Grossmana. 
Těžce nesla konec kariéry. 
Krásná Valérie Čižmárová 
zemřela v pouhých 53 le-
tech (štítná žláza). 

Miloslav 
Šimek, 
kolega

Waldemar 
Matuška, 
kamarád

těžce nesla 
konec kariéry...

Darek 
Vostřel, 
objevitel

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jaké adrese 
na Starém Městě je tahle bílá 
botka? Nápověda: Ulice se 
dříve jmenovala Ševcovská, 
dnes podle slavného císaře.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: U Tří divokých kachen, Hu- 
sova 1. Správně: Alena K., Jiří F., 
Martin K.
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