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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. 1/ roč. XIV
15. leden 2023 NoviNy
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Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

Místní 
podniky

SLIČNÁ ZUZANKA 
z kavárny a baru 

Hany Bany, Veleslavínova 5, 
točí Staropramen, lahodnou 

nefiltrovanou dvanáctku. 
Přijďte na jedno!

Na STop Ě

Kapitán Korda

PF 2
023

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

OTUŽILCI PLAVALI 
VE VLTAVĚ

 Str. 2 - 3

Fo
to

: P
av

el
 D

vo
řá

k

NEjsLAVNĚjší bAbIčkA

NEmĚLA dĚTI

HereČKA Jarmila Kurandová s manželem 
na dvorku svého domku v Brně více strana 6 - 7

TAjEmsTVí jArmILy kUrANdOVé
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PŘEDSTAVUJEME 
MÍSTnÍ SPOLKY

VíCE NA sTrANĚ 5

sPOLEk PŘÁTEL
PETrské čTVrTI
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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 

6° C
LeDeN

Leden studený, 
duben zelený.

Jednou větou...

Slyšeno: na hřišti

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Kdyby byla 
slepice orlem, 
kráva by kvokala.

„

Anna marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

„Všechno! 
A nejvíc její 

laskavost a že 
všem pěkně 

všechno vysvětlí 
a poradí.“

roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Jak pro pírko 
přes plot 
skákala!“ 

Co se vám nejvíc líbí na 
Babičce od Němcové?

radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: 
Jak ji hrál 
Jiří Pecha 
zvaný Peca  

v Divadle Husa 
na provázku!“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Jak je babička 
moudrá 

a laskavá. 
Laskavá 

u mě vede.“

martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Vše. Že je spjata 
s přírodu, žije 
v přítomném 

okamžiku, 
rozdává haiku…“

Petr 
skála

Orlojník Staro-
městského orloje

 „Jediná 
správná 

odpověď je: 
úplně všechno!“
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Dopravní podnik  
a Magistrát hl. m. 
Prahy připravují vý-
měnu kolejí tramvají 
v úseku zastávek Ma-
lostranská - Újezd. 
S tím budou samozřejmě 
spojena dopravní ome-
zení. K dispozici bude 
náhradní autobusová 
doprava. 
„Koleje tu většinou slouží 
už jedenadvacet let, a tak 
je jejich životnost u konce. 
Výměna má zajistit větší 
bezpečnost i podstatně 
tišší provoz. Informace  
o jednotlivých etapách 
rekonstrukce i doprav-
ních omezeních, která 
s nimi budou spojena, 
budeme postupně a včas 

zveřejňovat,“ ujistil radní 
Prahy 1 pro dopravu Voj-
těch Ryvola.
Výměna proběhne cel-
kem ve čtyřech etapách. 
Od 28. ledna do 16. úno-
ra budou vyměňovány 
koleje od Klárova na Ma-
lostranské náměstí, od 
16. února do 4. března  
v úseku Malostranské 
náměstí - Hellichova  
a poté budou na řadě dvě 
závěrečné etapy od 4. do 
31. března, během kte-
rých budou postupně vy-
měněny koleje od Helli-
chovy ulice po Vítěznou.
Podrobnosti včas nalez-
nete na www.praha1.cz  
a www.dpp.cz. 
Děkujeme za trpělivost!

MALOU STRAnU ČEKÁ 
VÝMĚnA KOLEJÍ!

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

U BetLémSKé 
KAPLe

U Betlémské kaple 2

Gurmánův 
koutek

PEčENÁ 
VEPŘOVÁ ŽEbrA

Na několika plavidlech vy-
razili od Muzea Karlova 
mostu až do samotného 
středu Vltavy otužilci všech 
věkových kategorií. Bla-
hodárné účinky otužování 
okusili nejprve samotní Tři 
králové a pak již do studené 
řeky naskákal i zbytek pla-
veckého pelotonu, který se 
vydal zpět ke břehu. Zážitek 
to byl nepochybně nejen 
pro samotné otužilce, ale 
i pro přihlížející novináře 
na lodičkách a návštěvníky 
a kolemjdoucí na Karlově 
mostě. „V roce 2010 nás 
začínalo sedm a teď je nás 
přes čtyřicet, zájem je kaž-
dý rok větší,“ řekl po závodě 

OTUŽILCI NA TŘI krÁLE PLAVALI VE 
VLTAVĚ, TA byLA TEPLÁ jAk kAFE

Vladimír Komárek, předse-
da České otužilecké unie, 
která 13. ročník pořádala ve 
spolupráci s Muzeem Kar-
lova mostu a Prahou 1.
„Během dvou týdnů je to už 
podruhé, co velmi rád oce-
ňuji výkony otužilců, kteří 
jdou nám ostatním svým 
životním stylem a sportov-
ním nadšením příkladem. 
A pokud jim, na rozdíl od 
nás ostatních, přijde Vlta-
va teplá, budeme se muset 
s pořadateli pro příští rok 
zamyslet, jak jim připravit 
studenější podmínky,“ oko-
mentoval akci s úsměvem 
místostarosta MČ Praha 1 
David Bodeček.

Během svátku tří králů se desítky otužilců 
vrhly přímo pod Karlovým mostem do stu-
dené vltavy. Pro normální smrtelníky stu-
dené vltavy… Pro otužilce byla voda prý až 
příjemně teplá a s rovnými šesti stupni pro 
ně nebyla žádnou velkou výzvou.Jablkový křen, horčice, 

laskavé zacházení

249 Kč

tramvaj v Karmelitské

Z drUHéHO bŘEHU
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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

OTUŽILCI NA TŘI krÁLE PLAVALI VE 
VLTAVĚ, TA byLA TEPLÁ jAk kAFE

Fo
to

: P
av

el
 D

vo
řá

k

Fo
to

: Y
ou

tu
be

Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1923

Místní mistryně v předstírání 
migrény Liběna Bartončíková  

při své slavné produkci,  
po níž ji opustil snoubenec.

mIss mIgréNA
Zdeněk Bergman, ředitel Karlova 
mostu, místostarosta mČ Praha 1 
David Bodeček a tři králové

voda měla 6 °c

otužilci pózují

otužilci ve vltavě

STUDENTSKÝ JAM(ÍK)

Jam session se skvìlými hosty. 
Pøijïte si zahrát, zazpívat 
nebo se jen tak zaposlouchat.

Kdy: 22. 2. v 19.30 hodin

Organizuje DDM Praha 6 
s finanèní podporou MÈ Praha 6.

více na: www.ddmp6.cz

Kde: Kavárna Kina Dlabaèov, 
       Bìlohorská 24, Praha 6

 
HLAVNÍ(HO) ÚÈETNÍ(HO)

hlavní pracovní pomìr na dobu neurèitou, nástup dle dohody
pevnou pracovní dobu
platové ohodnocení dle naøízení vlády, zamìstnanecké benefity
pøíjemné pracovní prostøedí v centru Prahy

vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdìlání, pøíp. støedoškolské vzdìlání s dlouholetou praxí
znalost úèetnictví, zamìøení na pøíspìvkové organizace výhodou
praxi samostatné úèetní alespoò pìt let
znalost práce na PC
orientaci v zákonì o úèetnictví 
praxe v sestavování rozpoètu pøíspìvkové organizace výhodou
komunikativnost, poctivost, peèlivost

V pøípadì zájmu kontaktujte: 
Zoru Kuèerovou 

tel. 720 028 562 
e-mail:kucerova@socialnisluzbyp1.cz

STØEDISKO SOCIÁLNÍCH 
SLU�EB PRAHA 1

HLEDÁ

nabízíme:

po�adujeme:

PRAHA 1

STØEDISKO
SOCIÁLNÍCH
SLU�EB
PRAHA 1

trio JeJDA!

(instalatér, elektrikář, 
zedník, malíř apod.)

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

Hledáme řemeslníky 
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STAROMĚSTSKÉ
noviny 
děkují MČ Praha 1 
zA POdPORu 
TOhOTO vydání

POsTŘEHy PUbLICIsTy rICHArdA HANdLA k ŽIVOTU jANA HUsA. jAk TO mĚL s ŽENAmI A mĚL VŮbEC VOUsy?

Je známo z dobových 
zpráv, zejména z Husovy 
korespondence, poměr-
ně dost jmen ženského 
pohlaví okolo něj se vy-
skytujících. Nedělejme  
z toho však závěr, že Hus 
byl nějaký erotický doby-
vatel. Jako okolo každé-
ho populárního člověka 
(muže) tehdy i dnes se 
ženy vždy budou rojit. 

Jen v okruhu Betlém-
ské kaple Hus jmenuje 
několik žen, které mu 
prostě pomáhaly s je-
jím provozem. Také je 
známo, že mistr Jan 
měl čilý společenský 
styk s vysokou šlech-
tou, kde na duchovní 
věci (ostatně stejně 
jako dnes) byly zaměře-
ny spíše manželky čes-
kého panstva než hlavy 
rodin. 

velký náboženský reformátor, 
mučedník a ženy? to se k sobě 
moc nehodí. Jenže Jan Hus byl 
normální člověk, chlap, a ten 
se nikdy ženám vyhnout úplně 
nemůže, i kdyby chtěl. ostatně 
proč by to dělal?

Nicméně dvě ženy  
v Husově životě by se 
měly zmínit jmeno-
vitě: česká královna 
Žofie Bavorská, druhá 
žena krále Václava IV. 
O té jsme se učili už ve 
škole, že byla Husovou 
velkou příznivkyní, a je 
to pravda. Ta druhá se 
jmenovala Anna z Mo-
chova. Byla to vdova po 
Janu Sezimovi z Ústí  
a vlastnila Kozí hrádek. 
Když Hus nesměl žít  
a kázat v Praze, pozva-
la jej na svůj hrad. Tam 
mistr Jan v její společ-
nosti strávil zhruba rok 
života. Jak jejich souži-
tí vypadalo? Nevíme. 
Nicméně mistr Jan na-
psal: „Žena je vyslan-
kyní ďábla, protože 

její krása vede člověka 
pouze ke smilství.“
A jak vlastně Jan Hus 
vypadal? Sám o sobě 
říká, že byl malé po-
stavy a spíše při těle.  
V dopisech se přáte-
lům omlouvá, že musí 
jezdit na oslu a do kop-
ců se nechat nosit na 
nosítkách: „Neb jsem 
tlust.“ Kněží byli ve 
středověku bezvousí  
s vyholenou tonzurou. 
Husa zobrazuje jedna 
německá kronika na 
konci 15. století jako 
člověka s kulatou hla-
vou, bez vousů a s má-
lem vlasů.
Mistr Jan Hus byl upá-
len 6. července 1415. 
Bylo mu přibližně 45 
let.

rIcHArD HäNDL

inzerce

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

TrIO jEjdA!
ZPíVALO V kOsTELE

CO nOVéhO 
V REDAKCi

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

A máme tady další radost v redak-
ci. 21. 12. ve 20.21 h zahájilo trio 
JEJDA!, jehož součástí je také nej-
mladší členka redakce Áňa Höpp-
nerová, písní Bílé Vánoce v kostele 
sv. Mikuláše na Staroměstském ná-
městí již 30. Vánoční koncert. Pod 
taktovkou Varhana Orchestroviče 
Bauera si děvčata zazpívala s Oka-
mžitým filmovým orchestrem. Vy-
stoupili také např. Michael Kocáb, 
Jitka Čvančarová, Dominik Svobo-
da, Petr Wajsar, Jan Čep, Jan Ku-
čera... Byla to nádhera.
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jAkOU rOLI mĚLy ŽENy V ŽIVOTĚ 
sTATEčNéHO rEFOrmÁTOrA mIsTrA jANA HUsA?

¨



5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.euTema

POsTŘEHy PUbLICIsTy rICHArdA HANdLA k ŽIVOTU jANA HUsA. jAk TO mĚL s ŽENAmI A mĚL VŮbEC VOUsy?

inzerce

ČERnÁ 
KROniKA

Vynikající kostýmní výtvar-
nice Irena Greifová zemřela 
22. prosince ve věku 83 let.
Připravila kostýmy pro de-
sítky divadelních inscenací, 
filmů a seriálů. Působila  
v Národním divadle, ale  
i v Činoherním studiu Ústí 
nad Labem, Hudebním di-
vadle Karlín... Vystudovala 
Průmyslovou školu gra-
fickou v Praze a dále Aka-
demii výtvarných umění  
v sochařské třídě prof. Jana 
Laudy. Na svém kontě měla 
více než dvě stovky insce-
nací. Po výtvarné stránce 
byl jejím nejbližším spolu-
pracovníkem scénograf Ivo 
Žídek. Byla manželkou zpě-
váka Josefa Laufera.

Čest její památce.

Fo
to

: H
an

a 
Sm

ej
ka

lo
vá

Irena greifová

PŘEDSTAVUJEME MÍSTnÍ SPOLKY
Děkujeme mČ Praha 1 za tuto pěknou rubriku!

Tipy na oblíbené spolky pište na redakce@staromestskenoviny.eu
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sPOLEk PŘÁTEL 
PETrské čTVrTI

rozsvěcení vánočního stromu, zleva starostka  
mČ Praha 1 t. radoměřská, místostarosta  
D. Bodeček a předsedkyně spolku L. Klečková

Je to již jedenáct let, 
co Spolek přátel Pe-
trské čtvrti dělá ze 
své lokality místo, 
kde by chtěl žít ka-
ždý. Vydává vlastní 
noviny, pořádá velké 
množství akcí pro všech-
ny generace, ale má co 
říct i k veřejnému dění. 
Jednou z činností spol-
ku je vydávání vlastních 
novin s názvem Petrské 
listy. O jejich obsah se 
starají především novi-
nářka Blanka Kovaří-
ková a největší znalec 
Petrské čtvrti Pavel No-
votný. Odkazují na pes-

trou historii i aktuální 
dění v tomto zajímavém 
místě Prahy 1, nabízejí 
rozhovory s významný-
mi osobnostmi, které 
jsou s touto lokalitou 
propojeny. Velmi oblí-
benými jsou akce spolku 
jako například Lampi-
onový průvod, karneval 
na lodi Albatros, traťo-
vá hra Petrská strašidla 
nebo bojovka Petrská 
Stínadla. Spolek také 
organizuje tematické 
vycházky Petrskou čtvr-
tí. Ty se nemusejí týkat 
pouze historie, ale třeba 
i zapomenutých hospod 

a kaváren. To, že je čin-
nost spolku primárně 
kulturní či společenská, 
neznamená, že by se také 
aktivně nezapojoval do 
diskuze o veřejném dění. 
„Našim cílem je, aby se 
zde lidem co nejlépe žilo. 
I proto se do debat o ur-
čitých tématech aktivně 
zapojujeme,“ vysvětluje 
předsedkyně Spolku přá-
tel Petrské čtvrti Linda 
Klečková. Spolek tak 
byl například strůjcem 
petice proti dopravní 
zkratce Samcovou ulicí. 
Přejeme spolku vše nej-
lepší do dalších let.

Divadélko romaneto  
na Petrském hudebním létě

Podoba Husa z kroniky 
kostnického písaře 

Ullricha von richenthala 
(z roku 1470)

Žofie Bavorská, druhá 
žena krále Václava IV. 

(repro z Bible Václava IV.  
z roku cca 1400)

Hus na 
Staroměstském nám. 

jAkOU rOLI mĚLy ŽENy V ŽIVOTĚ 
sTATEčNéHO rEFOrmÁTOrA mIsTrA jANA HUsA?



a svou nej-
slavnější roli 
vzpomínala 
paní Jarmi-

la Kurandová takto: 
„Když jsem si přečet-
la scénář Babičky, 
ta stařenka přede 
mnou živě vyvstala. 
Zaujala mě její dob-
rota a pochopení 
pro bolest druhého 
člověka.“ 

Jarmila se narodila 
roku 1890 v rodině 
hajného ve Veselé 
na Pelhřimovsku (na 
domě byla odhalena 
pamětní deska). 
Měla 11 sourozenců. 
Její otec byl tak chu- 
dý, že Jarmilu mu-
sela vychovávat její  

hodná teta z Dobré 
Vody.
V patnácti odešla do 
Prahy a živila se tu 
tři roky jako chůva. 
Při tom chodila jako 
divák do Národního 
divadla a jiných di-
vadel. 

Přes protesty rodičů 
odešla v roce 1908 
na inzerát k Hou-
sově divadelní spo-
lečnosti. Zde se také 
seznámila se svým 
budoucím mužem, 
hercem Františkem 
Kurandou.
Společně se usadi-
li v Brně, kde hráli  
v Národním divadle 
(1935 – 1960).

Důvod, proč neměli 
děti, není znám.
Paní Jarmila měla 
děti velmi ráda. Na-
mluvila pro ně mno-
ho rozhlasových po-
hádek. 

Babičky nebo chůvy 
hrála od svých 50 
let.  První větší roli 
ve filmu dostala až  
v 56 letech (Pancho 
se žení). Vždy se 
považovala za ženu  
z lidu a upřímně 
věřila ideálům ko-
munismu. Zemřela  
v Brně roku 1978.
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Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(monika)

Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 

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

 Tema

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

257 531 839

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

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

jArmILA kUrANdOVÁ sObĚ I drUHÝm
Nejslavnější filmová babička milovala děti, ale žila s manželem sama

Jarmila Kurandová vlastní děti  
neměla, možná proto byla tak milá  
a laskavá na všechny okolo.

chůva

Roli Barunky si 
zahrála Libuše 

Šafránková. 

Víte, že...

N

František
Kuranda
Herec, manžel
(*1889, †1976)

S Jarmilou se se-
známili v době, kdy 
oba hráli v kočov-

né společnosti.

Antonín
moskalyk

Režisér
(*1930, † 2006)

Obsadil paní Jarmilu 
do role Babičky. 
Mládí prožil ve 

Šlapanicích u Brna. 

Ludvík
Svoboda

Prezident
(*1895, †1979)

Předal Jarmile dvě 
vyznamenání: za-
sloužilá umělkyně  

a národní umělkyně.

Ve fILMu Psohlavci (1955) s Janou Dítětovou (uprostřed)

Jarmila na snímku 
z roku cca 1915

S mlýnkem 
roku 
cca 1955

Útěk

osud

PÁLIVÉ HOVĚZÍ & uZeNÝ SÝR

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 LeDNA

Malá Strana, Praha 1
facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

www.malaargenta.cz
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Práce snů (2/3) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1923)

...banka mi půjčí, kolik si řeknu......pak prodělám zvěrolékařský kurz....

Tema

Kalendárium 
Starého Města

Jaroslav 
foglar

spisovatel

Dana 
Medřická
herečka

LeDeN

František Černý 
*2. 7. 1904 Praha
†18. 1. 1963 Praha
Herec Osvobozeného di- 
vadla. Ve filmu např. 
Císařův pekař a pekařův 
císař.

Ferdinand Hrejsa 
*19. 1. 1867 Humpolec  
†5. 11. 1953 Praha
Farář v kostele Nejsvětěj-
šího Salvátora na Starém 
Městě (1920 - 1932). 

Leopold Katz 
*29. 9. 1854 Jistebnice
†19. 1. 1927 Praha
Mecenáš. Podporoval např. 
V. Hynaise, M. Alše...

Amalie Mánesová 
*21. 1. 1817 Praha 
†4. 7. 1883 Praha
Malířka, dcera malíře An-
tonína Mánese. Žila v uli-
ci U obecního dvora. 

Dana Medřická 
*11. 7. 1920 Praha 
†21. 1. 1983 Praha
Herečka, Národní divadlo.
 
Jaroslav Foglar 
*6. 7. 1907 Praha 
†23. 1. 1999 Praha
Autor Rychlých šípů natá- 
čených na Starém Městě.

františek 
Černý
herec

Amalie 
Mánesová

malířka

jArmILA kUrANdOVÁ sObĚ I drUHÝm
Nejslavnější filmová babička milovala děti, ale žila s manželem sama

ROLe Babičky ve stejnojmenném filmu (premiéra roku 1971) byla její poslední a nejslavnější.

šť astná to žena

PoKrAČovÁNí Příště

30. 1. 1890 

6. 12. 1978

VÝrOčí
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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.

V sobotu 17. prosince 
se za krásného zim-
ního počasí, sněžení  
a mrazu sešlo v parku 
Cihelná 25 nadšenců 
na již pravidelné zim-
ní toulce za ptáky na 
Vltavě.

UčENÁ TOULkA s NÁrOdNím mUZEEm

Fo
to
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Spolek KampaNula
&

Petøínské iniciativy
zvou na Petøín

v úterý 24. ledna v 18 h
Uèená toulka tmou, neb právì probíhá:

TOK PUŠTÍKÙ
Sraz u nemocnice pod Petøínem.

Vede ornitolog Dr. Jaroslav Cepák.
Vezmìte dìti, èelovky, dalekohledy…

Psy nebrat!

Dobrovolné vstupné.  Obèerstvení s sebou.

A letos se opravdu bylo na 
co koukat, kromě racků 
chechtavých, březňaček  
a kormoránů potěšili i feš-
ní stehlíci hodující na se-
menech platanů v parku.  
U Sovových mlýnů krás 
ně zapózoval mladý ra-

cek bouřní, zimní host  
z dalekého severu, slíp-
ka zelenonohá, skupinka 
poláků velkých a chocho-
laček, na topolech kolem 
řeky pak hejnko sýkor  
a mlynaříků.
Část účastníků pak po-

Naše akce Naše akce 
POřÁDÁMe 
A SPOLuPOřÁDÁMe: 
● 19. 1. 18 - 20 h šatlava - toulka 
vsedě (promítání) Jižní Amerikou s A. 
Antonovičovou, pak Muzikanti z Kampy. 
23. 1. 19 h Klub šatlava (bez kou-
ře) FoLKLor trIo - hudecká muzi-
ka s harmonikou Petra Samšuka.
● 9. 2. 18 h Učená toulka (promí-
tání) Šatlava: Arch. Jiří Gebert: Obléhání 
staré Prahy + Konference Kampa Střed 
Světa + Nová cena PRA.SANACE za 
nevhodný projekt v Praze 1, již realizo-
vaný nebo plánovaný.
● 18. 2. 13 h od Černého vola - 
malostranský masopust (SOPM-
SH)
● 20. 2. 19 h Klub v šatlavě… 
JAZZ (i k tanci)
● 28. 3. 18 h 15. KoNFereNce 
KAmPA, Malá Strana, Petřín, Rychta, 
Praha 1, STŘED SVĚTA. Síň Pražského 
jara, kostel sv. Vavřince - Hellichova 18. 
Téma: HUMOR V PÉČI O OHROŽENÝ 
STŘED SVĚTA + Cena PRA.SANACE. 

Přednášející (8 minut, promítání možné). 
Hlaste se na: jirkucka@centrum.cz.
● Čtvrtky NAUČNÁ SteZKA Pet-
říNem (spolupořádáme) - 15 zastávek 
u zvířecích sousedů. Odpol. rodiny s dět-
mi + jednotlivci: 773 247 227. Do konce 
školního roku trvá výstava prací dětí ve 
Werichově vile ze soutěže Zachraňte 
plcha. 
● vycházky pro rodiče s dětmi 
Malou Stranou + Kampou P. Dvořáčko-
vá: www.prahahrave.cz. 
● 3. pond. v 18 h toulka vsedě 
TAROT KLUB 015 - Deli Maltéze - Dr. 
Hůlek. 
● Pondělky Salla + čtvrtky Šatla-
va + Salla ev. Nicolas bar 19 - 22 h  
muzikanti z Kampy. 
● BASKet tUrAS středy 19 - 20 h. 
Gymn. Josefská. Info J. Svátek  
605 131 136. 
● reLAX Arte SANAtorIUm 3x 
týdně cvičí ve školách M. Strany. Po + pá 
ZŠ Karmelitská, středy Gymn. Josefská. 
18 - 20 h, www. relaxartecentrum.eu. 

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.

kračovala po levém bře-
hu Vltavy ku Smíchovu, 
kde se skupina rozrostla 
o dvacet ornitologů „la-
buťářů“ ze všech koutů 
republiky. U Dětského 
ostrova pak čekal zlatý 
hřeb a skutečný ornitolo-

Skupinka pozoruje ptactvo u vltavy

gický špek: dvojice vzác-
ných severských kachen 
turpanů hnědých. Zkrát-
ka vydařené předvánoční 
dopoledne u zimní Vlta-
vy!

Provázel a sepsal 
Jaroslav CepákParta ornitologů
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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
Tak co, jak to letos 
dopadlo? Stejně jako 
každý rok. Samozřej-
mě, že uprostřed ledna 
mluvím o každoročních 
novoročních předse-
vzetích. Toho pevného 
rozhodnutí, toho pomy-
slného a někdy skuteč-
ného bití v prsa, jak pů-
jdou kila dolů, cigaretky 
končí v nenávratnu, jak 
tu budu celý rok hodný  
a tak dále. Dokonce je to 
tak, že začátkem ledna 
se prý slaví den, který se 
jmenuje: Památka všech 
zesnulých předsevzetí. 
Samozřejmě se vyskyt-
nou mezi námi jedinci, 
kteří své selhání vidí 
úporně a jsou z toho do-
konce nešťastní. Tak tady 
mám skutečně platnou 
radu. I v té největší de-

presi z našeho osobního 
selhání, které každý za-
čátek roku prožíváme, 
je nutné si uvědomit, že 
předsevzetí je vlastně 
slib, který dáváme sami 
sobě. Takže není žádný 
problém si nesplnění ta-
kového slibu sami sobě 
odpustit. Pokud toto ně-
kterému čtenáři nesta-
čí, protože s hlubokým 
šrámem na duši právě 
vstoupil na váhu, na-
vrhuji jiný přístup. Být  
v plnění svých novoroč-

ních předsevzetí opravdu 
pevný jako skála. Jen je 
důležité, jaké to předse-
vzetí si zvolíme. Tak na-
příklad já jsem si slíbil, 
že nebudu kouřit. A po 
celý rok prožívám uspo-
kojení, jak se mi to daří. 
Že jsem nekuřák, není  
v tuto chvíli důležité. 
Nebo že nebudu celý rok 
jíst rýžový nákyp. Ab-
solventi stravování ve 
školních jídelnách sami 
vědí, že takové předse-
vzetí lehce dodržím, na-
víc když mám ještě dnes 
ve své chuťové paměti, 
jak byla ta rýže jednou 
připálená. Takže hlavu 
vzhůru, úsměv a ať spolu 
se Staroměstskými no-
vinami oslavíme letošní 
Vánoce a Nový rok 2024.

SN leden 2023

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.

jAk VyZrÁT bEZ VĚTšíCH NErVŮ 
NA NAšE NOVOrOčNí PŘEdsVEZETí

KATeřinA 
KlASnOváJAK TO vidí

Když jsem převzala gesci 
životního prostředí, dvě 
moje srdcovky už byly 
„upečené“. Rekonstrukce 
parku Klárov byla dokončena 
schválením Návštěvního řádu 
na posledním jednání před-
chozího vedení a těsně před 
dokončením je také sousední 
park Cihelná. Léta jsem usi-
lovala o revitalizaci obou a tak 
jsem jejich úpravu, kvitovala  
s povděkem. Nicméně s tím, 
jak nyní přebírám odpověd-
nost za oblast životního pro-
středí, nepovažuji za zdařilý 
např. výběr mobiliáře v parku 
Klárov. Jak vtipně pozname-
nal jeden soused - v zimě lavič-
ky hezky ochladí a v létě ohře-
jí… S tím už nic nenadělám,  
a tak jsem alespoň zadala rekla-
maci rozbahněného prostoru  
u pomníku druhého odboje, 
kde už dříve byly kaluže tak 
velké, že lákaly kachny. Stav se 

vík, ale před jejím umístěním 
v parku neproběhla veřejná 
diskuze a nikdo ani nevzal  
v potaz, že sochy v zeleni zna-
menají zátěž na údržbu travna-
té plochy, která se pod tíhou bot 
zvědavců mění na vydupaný 
mlat. „Krásně“ to je vidět např.  
v parku Holubička pod Starý-
mi zámeckými schody nebo  
u Rudolfina. A tak jsem lití be-
tonu zastavila a navrhla parti-
cipaci této části parku Cihelná.  
V parku bývalo dětské hřiště  
a sportoviště a osobně by se 
mi více zamlouvalo vrátit se  
k této myšlence. Ale ať to do-
padne jakkoliv, otevření dis-
kuze nad využitím veřejného 
prostoru považuji za malou vý-
hru. Podobně chci postupovat  
i u Anenského trojúhelníku… 
Pište mi svoje podněty na  
katerina.klasnova@praha1.cz
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

kLÁrOV PO rEVITALIZACI 
A CIHELNÁ sE ŘEší. CO dÁL?

nejen nezlepšil, ale „kachňák“ 
se dokonce zvětšil. 
V Cihelné pro změnu považuji 
za nepřijatelné, že do parku, 
který ještě nebyl zkolaudo-
ván, bylo minulou radou roz-
hodnuto umístit restaurační 
zahrádky. Určitě navrhnu je-
jich redukci. Podobně nekon-
cepčně bylo v parku Cihelná 
rozhodnuto o umístění sedm 
a půl metru vysoké sochy 
na betonový podstavec zvíci  
9 m2. Beton se měl lít za pení-
ze městské části a socha tam 
měla být instalována na pět 
let. Vůbec nehodnotím umě-
leckou kvalitu díla, kterou jsem 
si pro sebe pojmenovala Vět-

Klárov

Unikátní stavby,
které nemají ve světě 

obdoby.

Sledujte nabídky pracovních pozic na 
www.kolektory.cz

Chcete být u toho?
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jANA UŽ TO ZNÁ!
Přestaňte přežívat a začněte si život užívat!

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

Ne, nezbláznili jste se 
vy ani svět.
V minulém čísle jsem 
se rozloučila se světem 
rodičů a ode dneška se 
pustím do nového dobro-
družství. Každý měsíc se 
podívám na to, co se děje 
kolem nás a v nás. Proč 
zrovna tohle? Protože 
to jsou moje sloupky,  
a můžu si tu psát, co chci. 
Ale hlavně proto, že před 
dvěma roky mě Velký vi-
rus přinutil hledat cesty  
a nástroje, jak se nezbláz-
nit. A protože věřím, že 
to, na co jsem přišla, je  
z velké části univerzální  
a může pomoci i vám.

Chaos
Nedávno jsem si poví-
dala s maminkou syno-
va spolužáka. Řekla, že 
píše romány, a to proto, 
aby našla nějaký smysl  
v tom chaosu okolo. 
Chaos kolem nás není 
třeba rozebírat, asi ho 
svým vlastním způso-
bem prožíváme všichni. 

Já jsem si na podzim 
roku 2020 začala uvědo-
movat, že se cítím trvale 
psychicky úplně blbě. 
Zahlcená emocemi, fun-
govala jsem na autopi-
lota, nemohla jsem najít 
žádný klid a rovnováhu, 
o radosti ze života ani 
nemluvě. V lednu 2021 
jsem si konečně řekla: 
„A dost! Musím najít 
něco, co mi pomůže!“  
Za ty dva roky jsem  
z různých zdrojů posbí-
rala a stále čerpám infor-
mace a nástroje, díky kte-
rým dnes zažívám nejen 
klid, rovnováhu a radost, 
ale navíc začínám poprvé  
v životě nacházet odpo-
vědi na otázky: Proč jsme 
tady? Jak to tady fungu-
je? Jak si to tu začít uží-
vat a ne jen přežívat?

Dnes tedy trochu  
o tom, co se děje 
kolem nás. 
Máme to štěstí prožívat 
bezprecedentní období  
v historii Země a lidstva.

Popsala bych to jako roz-
pad a zánik Říše Římské, 
jenomže tentokrát na 
globální úrovni. 
Svobodní občané Říma, 
a my s nimi, si upro-
střed toho všeho zmatku 
a rozkladu nedokázali 
říct: „Aha, jsme svědky 
konce něčeho, co dů-
věrně známe a co je pro 
nás normální, ale to 
neznamená, že nastane 
konec světa. Jenom se 
to přeměňuje v něco no-
vého, co ještě nedokáže-
me vidět.“ Historie nám 
ukazuje, že pokrok je 
skutečný, že každá nová 
generace žije lepší život 
než ta předešlá. Stačí se 
třeba podívat, jak spolu 
dneska vychází nepřátelé  
2. světové války. Jak do-
padl konflikt v Severním 
Irsku. Na konec komuni-
smu u nás…

Jízda
Současné systémy, poli-
tika, ekonomika, prostě 
všechno je založeno na 

prospěchu malé skupi-
ny na úkor všech. Re-
alita kolem se nás sna-
ží přesvědčit, že cesta 
ke štěstí je tvrdá práce  
a shromažďování hmot-
ných věcí. Zisk je kritéri-
um úspěšnosti firem bez 
ohledu na následky na ži-
votní prostředí. Pro samý 
skvělý zisk automobilek 
se často nemůžu prodrat 
mezi zaparkovanými 
auty před naším domem. 
Během Vánoc se radují 
hlavně nadnárodní firmy 
nabízející zboží made in 
China. 
Prostřednictvím zdra-
votního systému bohat-
nou farmaceutické gi-
ganty uplácející lékaře, 
aby předepisovali jejich 
léky. Politika je plná je-
dinců, kteří chtějí po-
moci jen sami sobě. Na-
příklad ve Velké Británii 
teď vidíme, že obrovské 
systémové průsery vlád, 
které vedou k miliono-
vým ztrátám, se přechá-
zí bez mrknutí oka. Za 

viníky špatné situace 
jsou pak označení oby-
čejní učitelé, zdravot-
níci nebo hasiči, když 
projeví svůj nesouhlas.   
Současný systém je za-
ložen na lži. Tato lež zde 
byla vždycky, ale nebylo 
ji vidět. Teď se vše začí-
ná postupně odkrývat. 
Jsem přesvědčená, že 
jsme konečně svědky 
celkového rozpadu sou-
časného systému. Podle 
všeho to ještě bude jízda. 
Pevně věřím, že všech-
no nefunkční postupně 
nahradíme tím, co bude 
prospěšné pro všechny 
na celé planetě. Tento 
proces začne vnitřní pro-
měnou těch z nás, kteří 
se probudili z hluboké 
amnézie a jsou připrave-
ni na sobě pracovat.

Vaše Jana Hogan
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