10 000
výtisků

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

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 12/ roč. XI
15. prosinec 2020

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

www.staromestskenoviny.eu

Místní
výčepní

TAJEMSTVÍ GÉNIA TLUSTÉ LINKY

JAK SE STAL
LADA
ANDĚLEM
PŘEJEME
VESELÉ
VÁNOCE!

Foto: Youtube, archiv

VÝROČÍ

133

DCERA
EVA
(†17)?

LET

Josef Lada
s kocourem Mikešem

Čtěte na straně 6 - 7
inzerce

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN NA
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY STRANĚ 5

HODINÁŘSTVÍ
OLD
CLOCKS
Maiselova 16, Staré Město
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

724 021 789
224 948 465

902 11 30

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Kapitán

K o rd a

NA STO

P Ě

ONDRA A MERLIN
Výčepní z restaurace
U Parlamentu, Valentinská 8,
zdraví čtenáře a věří,
že se s nimi zase brzy uvidí!

KORONAVIRUS
SE NEPTÁ:
VEČÍREK UŤALI
BERANIDLEM
str. 2

Foto: Roman Korda

PF
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2
20
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek
SEKANÁ
S BRAMBOREM
A OKURKOU
89

Kč

VEČÍREK V ANENSKÉ
ROZEHNALA POLICIE
BERANIDLEM
VÝMĚNNÝ PROGRAM STUDENTŮ EU

Hostinec
U Rotundy
Karolíny Světlé 17

ČTENÁ Ř
REPORTÉR

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Na tajném večíru
v Anenské uici
byli většnou
němečtí studenti

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

...kterou jsem zaslechl

Pozorovaný
hrnec nikdy
nevaří!

„

Slyšeno: V karanténě

Počasí

4 °C

PROSINEC
Hodně sněhu
je štěstí celý rok

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Staré Město - Policisté za použití beranidla
v Anenské ulici nedaleko
Divadla Na zábradlí rozehnali účastníky akce,
která porušovala vládní
opatření proti šíření koronaviru. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za
ANO) požaduje „dostatečně velkou“ sankci, pokuta

může být až tři miliony
korun. Policie dorazila
kolem půlnoci na udání
občanů. Oba vchody byly
však zavřené, aby se těžkooděnci dostali dovnitř,
museli použít beranidlo.
Na večírku bylo asi 100
lidí, většinou cizinců
z programu Evropské
unie Erasmus.

Anketa Staroměstských novin

Zaskočil Vás
někdy vánoční dárek?

STARÉ
MĚSTO

Roman
Korda

Petr
Skála

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

„Ano, zaskočil
mě kapřík
v krku!“

„Mě ne. Ale moje
„Projela
rodiče zaskočilo,
jsem si to od
když jsem se
dětství. Nikdy
jim narodil pod
nezaskočil. To
stromeček.“
mám ale štěstí.“

9 037 obyvatel

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

CENY SVAŘÁKU
POD ORLOJEM N
Staré Město - Svařák za
39 korun? Kdo to jakživ
viděl! A vida.
Letos se na Staroměstském náměstí kvůli koronakrizi děly věci. Svařené véno bylo k mání
u několika stánků v okolí. Nejlevnější byl svařák
U Prince hned pod orlojem, a to za neuvěřitelných 39 korun. Jinde stál

49 korun, nebo i víc. Turistů bylo možno spatřit
jen pár.
Aktuální epidemiologická situace neumožnila
uspořádání
tradičních
vánočních trhů na Staroměstském a Václavském
náměstí i náměstí Republiky. Tyto trhy bývají
hodnoceny jako jedny
z nejlepších na světě.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
HODILI JSTE NĚKDY VÁNOČNÍHO
KAPRA DO VLTAVY?

ANO: 9 %, NE: 91 %

Průzkum provedli členové skautského
oddílu v období od 1. 12. do 8. 12. 2020,
mimo jiné na odběrních místech
Staroměstských novin, v místních
hospodách, kavárnách, na ulicích...
Dotazováno bylo: 100 respondentů

AGENTURA

MEDIA
SKAUT

inzerce

HLEDÁTE ORIGINÁLNÍ

DÁREK PRO MIMINKO
K JEHO NAROZENÍ ČI K VÁNOCŮM?

Mám pro Vás ideální tip
na dětské oblečení s motivy Josefa Lady!

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
VLTAVA

Zpravy

Radim
Fiala

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (11)
Mluvčí mladé
generace

Doktor
z Ordinace

„V dětství kniha
o Schwarzeneggerovi. Jmenovalo se to asi Buď
ﬁt s Arnoldem.“

„Ano. Přála jsem
si baskytaru
a dostala jsem ji
jako přívěšek na
řetízku!“

„Čili: dárek ne,
ale žádost mého
syna: Ježíšku,
koloběžku,
pošítaš a holky!“

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Baleno v dárkovém kufříku
nebo k dispozici jednotlivě.
Kompletně vyrobeno v ČR.
Osobní předaní
na Praze 1 ZDARMA
Tel.: 605 362 544 ● e-mail: info@beruveru.cz
● www.beruveru.cz

Klidnou dobu adventní,
požehnané Vánoce
a hlavu vzhůru! Všem
čtenářům přeje malostranská
AGENTURA LESSER
Jsme zde
pro vás
již 26 let!
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

KU SRAZIL KORONAVIRUS
M NA REKORDNÍ VÝŠI
POPRVÉ
S MARIÁNSKÝM
SLOUPEM

Návštěvníci
dodržovali
rozestupy

Dívka ze str. 3

Bouřlivý
rok
1915

ště MÍSTNÍ MISTRYNĚ VE
VYMĚŇOVÁNÍ PAPÍRU

Nedostižná Květa dokázala
vyměnit papír dřív, než písař
dosedl za psací stroj.

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Když svařák,
tak bez fronty
Letos rozsvítili strom
v utajenou dobu,
aby se netvořily davy.

Staroměstské noviny jsou největší
noviny na Starém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

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

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.

© Lukáš Fibrich

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ
J. A. KOMENSKÉHO
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do 30. 6. 2021.
www.npmk.cz

PETER ORIEŠEK,
KRYŠTOF HOŠEK:
SOMA SEMA
do 7. 2. 2021
Dvojvýstava
sochařských individualit, které
od sebe dělí celá generace. Mladší z obou
autorů, Kryštof Hošek,
byl během své kariéry
s Orieškovou tvorbou
v úzkém vztahu díky rodinným vazbám. Oba autoři pracují primárně s ﬁgurou či s jejími fragmenty.
VLADIMÍR
JANOUŠEK: TIMES
do 1. 3. 2021

Sochař Vladimír Janoušek absolvoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Josefa Wagnera. Spoluzakládal uměleckou skupinu UB 12.
Autor monumentálních
realizací i komorních
soch reprezentoval Československo na světové
výstavě Expo ´70 v japonské Ósace. Jeho dílo
nebylo dosud v celé šíři
publiku představeno.
ONLINE AKCE
Z důvodů vládního nařízení je Museum Kampa
do odvolání uzavřeno.

František Kupka,
Studie opice
Připravili jsme pro vás
ON-LINE AKCE! Vše najdete na fb, instagramu
a webových stránkách
muzea.
● Variabilní vánoční
ozdoby
předvánoční výtvarná
dílna
● Krystaly na vánočním stole
předvánoční výtvarná
dílna
● Kódy a krajiny 1:
Od krajiny k racionalitě
online přednáška
● Ve středu Evropy
● Naslouchání Olgy
Karlíkové

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Foto: Youtube

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

4
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Vítěz Poražený

JAN
NEPOMUCKÝ
Světec z Karlova
mostu
Soud potvrdil trest
za počmáraný
Karlův most. Němec dostal pokutu
100 tisíc korun.

JAN
BLATNÝ
Nový ministr
zdravotnictví
Opatření kvůli
údajné pandemii
covid-19 jsou
likvidační pro
místní podniky.

CO NOVÉHO V REDAKCI

Foto: Monika Höppner

JAK JSME PEKLI
VÁNOČNÍ CUKROVÍ

Dvě nejmladší členky redakce
Anička a Denisa zdatně pomáhaly
s vánočním cukrovím. Především
pak s poslední fází: Jídlem.

SMS 30 Kč
SN
TRICET

Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557
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Tema

NEDOSTIŽNÉ VÁNOČNÍ RECEPTY
KRÁLOVNY ČESKÝCH KUCHAŘEK

Příběh
Dobromily
& Sudiprava
Magdalena Dobromila se seznámila se svým budoucím manželem
Janem
Aloisem
Sudipravem Rettigem v pražském
hotelu, kde dočasně bydlela se
svou panovačnou
matkou.
Se Sudipravem si
řekli ano 31. ledna
1808 v den jejích
23. narozenin. Sudiprav byl o deset let starší. Po
jeho boku se stala
vlastenkou.
Psala nejen kuchařky,
romány a hry. Měli
tři dcery, nejmladší
byla zpěvačkou.

Legenda českých kuchařek M. D. Rettigová
(1785 - 1845) má receptů plné hrnce. Z těch
vánočních vybíráme pro naše čtenáře tři nejlepší. Přejeme dobrou chuť!
Bílá rybí
Houbovec
Kapr s kyselou
polívka
se zemčaty
smetanou

1

● Dej několik kousků
rozličných ryb na rendlík, nech je s celerem
dusit. Pak na to vlej vody
a nech to vařit.
● Zatím vezmi asi půl
žejdlíku chladné, čisté rybí polívky, vraz do
ní čtyři celá vejce a dva
žloutky, rozkloktej to,
zavaž hrnéček špagátem, pověs do vařící vody
a nech hodinu vařit.
● Pak vybírej se lžíčkou
jako malé knedlíčky do
mísy, tu polívku procezenou zakloktej několika
žloutky a vlej na tu rosolinu na mísu.

3

2

● Pokrájej drobně mladinké hříbky,
nech je na másle se zelenou petruželí a trochu
pepře dusit, osol je. Uvař
malá zemčata napolovic,
pokrájej je na lístky. Vymaž mísu máslem, dej na
to zemčata a hříbky.
● Nyní rozkloktej dvě
celé vejce v žejdlíku smetany a houbovec ní polej.
Smetana ale nesmí přes
něj přesahovat, sice by
se rozblebtal. Smetana
se též trochu osolit musí.
● Poklade se kouštínky
másla a v troubě hezky
vypect se nechá.

● Trhni a oškrabej kapra, polož vespod na pekáč několik tříštěk, pak
kapra na ně, aby nepřilehl, dej máslo pod něj.
● V troubě podlívej pak
pořád kyselou smetanou a nech ho dočerstva
upect, pak ho pozorně
na mísu vyndej, aby se
nerozpadl, a tu omáčku
přeceď a podlej ho.

Víte, že...
Paní Dobromila měla
despotickou matku, která
ji donutila spálit její první
a jedinou panenku.

NÁDHERNÝ A UNIKÁTNÍ
MALOSTRANSKÝ KALENDÁŘ
JIŽ V PRODEJI!

Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

pošlete SMS

SN TRICET
na telef. číslo

902 11 30
VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

Volejte Monice,
tel.: 777 556 578
e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

napsala a nakreslila

Markéta Vostrá

T
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Tema

Nové zprávy
ze Starého Města
Linka pomoci
občanům
724 021 789
224 948 465
MČ Praha 1

ČERNÁ
KRONIKA

Foto: Archiv

ZEMŘEL
SVÁŤA
KARÁSEK

VE VĚKU 78 LET zemřel
20. 12. duchovní Svatopluk Karásek. Byl též
písničkář, undergroundový hudebník a přítel
disidenta Václava Havla. Na konci života žil
na Starém Městě.
inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

HODINÁŘSTVÍ OLD CLOCKS
MAISELOVA 16, STARÉ MĚSTO
pozvat klidně i na delší
schůzku, u nás je opravdu široký výběr krásných hodin.“
„Zakládáme si na tom,
že prodáváme předměty, které jsou plně
funkční. Všechny hodiny
a hodinky, které prodáváme, dokonale známe,
protože jsme vlastně
sběratelé.“
Již mnoho let se kolem
malého hodinářství Old
Clocks v Maiselově ulici
sdružuje množství odborníků.

„Z nejstarších hodin si
mohou návštěvníci prohlédnout například stolní hodiny z historické
lékárny nebo hodinářský Meisterstück se skeletovým strojem z doby
kolem 1850 pod skleněným poklopem. Bohatě
jsou zastoupeny švarcvaldské hodiny z druhé
poloviny 19. století. Mají
dřevěné, mosazné nebo
porcelánové číselníky,
známější jsou ale určitě
kukačky,” zve Vladimír
Hřebout.

Starosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady žijeme,
STAN): „Jde o poctivou živnost, která si zcela
jistě zaslouží naši podporu.“

Vedoucí
Vladimír Hřebout

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe
tr Hejma,
starosta

Krásný
vchod

Široký
sortiment

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

Foto: Petr Našic

Obchod Old Clocks v
Maiselově 16 je krásným
příkladem
podnikání,
které je zároveň celoživotním koníčkem. Je to
místo, jež vás okouzlí
a zároveň vám nabídne
třeba jedinečný vánoční
dárek pro blízkou osobu.
„Rád
vás
přivítám
v našem rodinném hodinářství,“ říká vedoucí
Vladimír Hřebout.
„Prodáváme zde prakticky všechny druhy
hodin. Mechanické, náramkové, nástěnné, kapesní...“
Když všechny hodiny
bijí, je to opavdu zážitek.
„Chtěl bych zákazníky
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Zpravy

Z

ÚPLNĚ POSLEDNÍ OBRA
PROMĚNA Z VODNÍK
EVA LADOVÁ (†17), nejmladší dcera malíře
Josefa Lady, šla právě domů z hodiny klavíru,
když kolem začaly padat americké bomby...
Josef Lada s manželkou
Hanou čekali na svou
milovanou dceru Evu
marně. Bylo 14. února 1945. V ten den se
všechno změnilo.
Americké bomby se
snesly na Prahu a utopily ji v krvavé lázni,
která předčila i německou krutost.
V okamžiku zhaslo několik set životů těch,
kteří nedoufali v nic jiného než konec války.
Eva Ladová, která se
narodila 18. prosince
1928, zahynula v 17 letech při leteckém bombardování u Emauzského kláštera.
Tento den změnil život
Ladovy rodiny, nikdy se
nevzpamatovali ze ztráty milované dcery.

Vodník jako
alterego

Vodníci a jejich metafyzická jedinečnost provázeli Ladu celý život.
Pamětníci
vyprávějí,
že se Lada při malování ponořil hluboko do
sebe - jako vodník do
rybníka. Na dlouhé ho-

diny se nad ním jako
by zavřela voda, nebylo
nic než jeho svět tlusté
linky. Když se vynořil,
bylo hotovo - a dodnes
se nad Ladovými díly
tají dech. Lada také rád
kouřil dámku, kterou

Vodník je anděl,
který uhranul
naše duše

pak maloval v rukou
svých vodníků. Když se
nad tím zamyslíme: Kdo
to jakživ viděl, aby vodník kouřil dýmku?
Anděly Lada maloval
jen zřídka, a když,
tak v doprovodu čerta a Mikuláše.
Výjimku udělal v obraze
nazvaném velmi zvláštně: „Smrt kmotra“.
Zde zobrazil muže, jak

předává dítě andělovi.
Byl to symbol?

Poslední obraz
génia Vánoc:
Vodník v zimě
(1957)

U okna s šátkem na hlavě

O své manželce Lada
říkával, že mu stírala
chmury z čela po celý život. Příčinou jeho emocionálních výkyvů byla neurastenie, kterou zdědil
po své matce. Trpěl tak
silnými pocity úzkosti, že se zcela stranil
lidí a uzavíral se do
samoty.
Jeho starší dcera Alena
Ladová v knize Můj táta
Josef Lada napsala:
„Téměř vůbec nevycházel, stával u okna, díval
se mlčky ven a na hlavě
měl mokrý šátek.“
V září roku 1957 byl Josef Lada v Praze hospitalizován a 14. prosince,
jen pár dní před svými sedmdesátinami,
zemřel na následky
plicní embolie.

Víte, že...
Josef Lada má hrob
na Olšanech. Je na něm
s fajfkou jako vodník.
inzerce

SMS 30 Kč
Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30

DAVID
PHILIPP

INZERCE ZDARMA!!!

Co nabízíme:
● Vyřízení žádostí pro
program Covid ● Vedení
účetnictví ● Mzdový servis
● Analýzy nákladů ● Krizový ﬁnanční management
● Založení a likvidace
společností ● Administrativní správu nemovitostí ●
Komunikaci i v angličtině

Uveřejníme, co chcete! Volejte, pište:
777 556 578 (Monika),
redakce@staromestskenoviny.eu

SPOL. S.R.O.

Všehrdova 25
Tel.: 777 745 432
www.philippsro.cz

STAROMĚSTSKÉ NOVINY POMÁHAJÍ
MÍSTNÍM PODNIKŮM PŘEŽÍT
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telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Kalendárium
Nového Města

RAZ JOSEFA LADY:
NÍKA V ANDĚLA

PROSINEC

Josef
Lada

Štěpánka
Štěpánová

Božena
Weleková

Ladislav
Smoljak

MALÍŘ

LOUTKÁŘKA

PĚVKYNĚ

REŽISÉR

● Jan Křesadlo
*9. 12. 1926 Praha
†13. 8. 1995 Colchester
Básník a psycholog.
● Ladislav Smoljak
*9. 12. 1931 Praha
†6. 6. 2010 Kladno
Režisér, scénárista, herec
a cimrmanolog.
● Božena Weleková
*8. 2. 1910 Radotín
†10. 12. 1979 Praha
Loutkoherečka. Dlouholetá interpretka Máničky
v Divadle Spejbla a Hurvínka.

S dcerou
Evou

● Richard Strejka
*13. 12. 1908 Praha
†2. 9. 1990 Praha
První rozhlasový představitel Ferdy Mravence. Ve
ﬁlmu např: Škola základ
života (1938).

Podruh šel s děckem hledat kmotra, blesk sjel
z nebe k zemi a před podruhem stanul anděl.
Obraz se jmenuje „Smrt kmotra“.
Emauzy zničené po
americkém náletu.
Ladovi bydleli
kousek odsud
(v dnešní Ladově
ulici)

VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

Volejte Monice,
tel.: 777 556 578
e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

Josef Lada s rodinou.
Eva zcela vpravo. Je to zejmě
její poslední fotograﬁe.

● Štěpánka Štěpánová
*13. 12. 1906 Bílsko
†19. 9. 1992 Praha
Operní pěvkyně.

POHOŘELÍ (3/3)

Požár uhašen, ale pojišťovna na to
vyzrála: Nakonec musí...

● Josef Lada
*17. 12. 1887 Hrusice
†14. 12. 1957 Praha
Geniální malíř a ilustrátor.
Vyučen malířem pokojů.

Malostranské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

...platit všichni. Ti, co vyhořeli, i ti,
co pomáhali hasit.
Konec. Jiné příště
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

10. VÁNOČNÍ STROM KAMPANULY
NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ

Staré Město - Překrásný, letos větší, vánoční
strom se rozsvítil dne
1. prosince na opraveném Betlémském náměstí.
„Stavte se alespoň na chvíli prožít krásnou adventní
atmosféru tohoto malebného náměstíčka,“ zval
přátele a sousedy spoluzakladatel KampaNuly,
starosta Petr Hejma.
Rozsvícení krásně odpočítaly děti.
Akce proběhla v romantickém
duchu
okrášlená nádhernou
hudbou Podřipského

žesťového kvintetu.
Stromek pravidelně již
deset let připravuje na
Betlémském náměstí spolek KampaNula, letos i za
podpory MČ Praha 1.

Hrály se
koledy

Naše
Našeakce
akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

● VÁNOČNÍ STROM
KampaNuly od 1. 12. svítí
na Betlémském nám.

● Možné jsou vycházky
pro rodiče s dětmi Malou Stranou, Kampou
s Petrou Dvořáčkovou:
www.prahahrave.cz, tel.
731 802 799
www.facebook.com/prahahraveRezerv: info@
prahahrave.cz
DOPORUČUJEME
● 5. 1. v úterý od 18 h
Malostranský Spolek
(SOPMSH), Malostr. nám.
27, naproti Malostranské
besedy
VÝSTAVA „ASI 16“
fotografií Dr. Jiřího Kučery
● Sobota 23.1.
CANDRBÁL SOPMSH

Děti jsou
radost Vánoc

OBČANÉ PODEPISUJÍ PETICI
ZA SOCHU MARŠÁLA RADECKÉHO
VÝZVA OBČANSTVU NEJEN MALÉ STRANY

POŘÁDÁME

● Vždy třetí pondělí
18 h
TOULKA TAROTEM
Kavárna Deli Maltez na
Maltézském náměstí. Tarot.
Volejte Dr. Julia Hůlka, tel.
č. 737 142 2

Strom na již
opraveném náměstí

V MALOSTRANSKÉ
BESEDĚ
● Sobota 13. 2.
MALOSTRANSKÝ
MASOPUST
● Sobota 10. 4.
HAPPENING KAMPA
STŘED SVĚTA
● Od ledna? 2021:
Pondělky + středy + pátky
OZDRAVNÁ CVIČENÍ
RELAX ARTE
SANATORIA
Tělocvičny škol na Malé
Straně, vždy 18 - 20 h
Středy Gymnázium
Josefská 5,
po + pá ZŠ Karmelitská.
Pro informace volejte
Petru Krulichovou: 604
765 273, veškeré novinky
najdete na stránkách
www.relaxartecentrum.eu

Dovolujeme si vás
Sousoší maršála
požádat o podporu
Radeckého
Petice občanů za náv plné kráse
vrat sousoší maršála
Radeckého na Malostranské náměstí.
Tuto petici podporují
většinově malostranské
spolky, jmenovitě Klub
Šatlava, spolek Radecký, Klub Za starou Prahu, Zlatá Praha, KPGM,
KampaNula,
TURAS,
Relax Arte Sanatorium,
PETICI PODEPIŠTE NA FB KAMPANULA
Obce Baráčnické a jiné.
petiční výbor zpracoval
snad pominuly a Praha
Mají proč. Jednak to
jeho předseda Richard
by se neměla nechat přisousoší je nádherné.
Händl - předseda spolpravit o skvělé umělecké
V podstatě v Praze nic
ku Klub Šatlava, Klubu
dílo.
obdobného není. Sousoší
Přátel Glenna Millera
Kdo by chtěl podepsat
stálo na Malostranském
a člen petičního výboru.
petici, najde ji v ordinanáměstí zhruba 60 let,
MUDr. Jiří Kučera, člen
ci MUDr. Jiřího Kučery
než bylo z ideologických
Klubu za Starou Prahu,
v Dlouhé 16 na Starém
důvodů daných dobou po
SOPMSH, spoluzaklaMěstě nebo na www.peI. světové válce odstranědatel Klubu KampaNula,
tice.com/pomnik_marno, respektive převezeno
Uskupení Kampa Střed
sala_radeckeho.
do Lapidária Národního
Světa, TURAS, R.A.S.
Věříme, že mi souzníte
muzea, kde je dodnes.
a dalších. -riha k petici se připojíte. Za
Dnes ideologické důvody

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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Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

GLOSA DNE

PETR BURGR

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

Naše generace, jak se
říká, něco pamatuje.
Proto někdy nelibě
neseme, když mladá
generace nezná, co
my všechno pamatujeme.
Přitom se jedná o normální jev, který platí,
co lidé vnímají, že mají
paměť a dělí se podle
věku. Ti, co zažili abbé
Dobrovského, byli již
v devatenáctém století
rozčílení, jak málo vědí
o napoleonských válkách
ti, co si četli Nerudův fejetón Kam s ním.
Prostě jsou věci, které se
opakují, ať se nám to líbí,
nebo ne. Je ovšem pravda, že neznalost současné
mladé generace o prožité
minulosti je někdy alarmující.

Fronta na
kalhoty
Chápu, že ševcovský
učedník, co opravoval
boty Janu Nerudovi, si mohl plést bitvu
u Slavkova (1805) s bitvou u Hradce (1866), ale
tehdejší gymnazista si to
neplet.
Kdežto dnešní vysokoškolák klidně prohlásí, že v roce 1968

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

OPRAVDU CHCEME, ABY SE VŠE
VRÁTILO DO STARÝCH KOLEJÍ?
Je adventní čas, blíží
se Štědrý den a konec roku, a tak je asi
čas trochu bilancovat. Letošní rok byl
v mnoha ohledech
přelomový.
V lednu po „převratu“
na radnici nastoupil do
funkce staronový starosta Petr Hejma a krátce
poté první vlna koronaviru zcela změnila život
u nás v centru a odsunula
pozornost od komunální
politiky k celorepublikovému (ne)zvládání pandemie.
Po symbolické „velké žranici“ na Karlově mostě,
které se účastnili i představitelé radnice a vztyčení morového sloupu
na Staroměstském náměstí, přišla vlna druhá.
Vyšší moc nám zase jed-

Karlův
most
nou připomněla, kdo tu
doopravdy vládne. Deja
vu - zavřené obchody
a restaurace, ulice bez turistů…
I když teď po rozvolnění
se Staromák a Václavák
naplnily lidmi k prasknutí, věci se hned tak do
starých kolejí nevrátí.
A vlastně by bylo fajn,
kdyby se do starých ko-

lejí některé věci nevrátily
nikdy.
Radnice teď má zcela
unikátní příležitost vrátit
do Prahy 1 život. To by
měla být hlavní výzva komunálním politikům pro
rok 2021 bez ohledu na
politickou příslušnost,
a jestli jsou v koalici nebo
opozici.
Podzimní volby nám nadělily i novou paní senátorku, která má také
možnost ukázat, že šest
let v senátu pro ni nejsou
jen politická traﬁka. Nebudu se tentokrát ptát,
jestli si tipnete výsledek,
ale budu si přát, aby to
tak bylo.
Požehnané vánoční svátky vám všem a šťastný
nový rok.
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

proběhl Vítězný únor.
Vážení, dnes máme možnost to alespoň částečně
napravit.
Díky covidu můžeme našim mladým
názorně ukázat, jak
se žilo, když se nemohlo nikam cestovat,
skoro vše bylo zavřené
a co bylo otevřené, tak
tam stály dlouhé fronty.
Rozdíl je jenom v tom, že
tehdy se stálo před prodejnou zeleniny na banány a dnes se stojí před
výdejnou internetového
obchodu.
Suma sumárum dnešní mladí si můžou
vyzkoušet, jak se žilo
před listopadem 89,
kdy nouzový stav trval plných čtyřicet let.
SN prosinec 20

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

DÍKY COVIDU MLADÍ VIDÍ, JAK SE
KDYSI ŽILO: FRONTY A FURT DOMA

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

ASTROVHLED

ASTROLOŽKA
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V PROSINCI

VESMÍR: LIDSTVÍ, ZMĚNA,
EVOLUCE, REVOLUCE...

Máme za sebou velmi
náročný rok, který
se dostává ke svému
konci.
Trojkoalice - trojkonjunkce planet Saturn, Jupiter a Pluto, která celý
rok procházela znamením kozoroha, se ke konci roku 2020 rozpadá.
Jupiter a Saturn vstupuje do znamení vodnáře,
do znamení, které souvisí
s lidstvím, změnou, revolucí a evolucí.
Tématům revoluce přispívá planeta Uran,
která putuje znamením
hmoty - býka, a otřásá
s ekonomikou.
Přináší tím nové pohledy a vstupy na celý vývoj současných událostí.
Mars pokračuje kupředu

znamením berana, aktivován znamením střelce,
který v tomto čase přebírá sluneční vládu. Střelecká témata jsou spojena s hledáním nových
obzorů, víry, náboženství
a spirituality.
Na osobní rovině je Střelec spojen s tím, čemu
věřím, a tím i se sebedůvěrou.
Slunce vstupuje do znamení kozoroha 21. prosince.
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Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Kultura

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Foto: Martina Houdek Stylová

VOUCHER
PODPORUJEME!
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 3 DRUHY VOUCHERŮ

MUZEUM KARLA ZEMANA, SASKÁ 3
Muzeum Karla Zemana slaví 8. narozeniny. Vzhledem k současné situaci je muzeum zavřené, ale
o to víc chce rozdávat radost! Zpřístupnilo pro vás
ﬁlmy Čarodějův učeň a Ukradená vzducholoď. Info
na stránkách www. muzeumkarlazemana.cz
Divadlo v Dlouhé
na DRAMOXU!
Díky měsíčnímu předplatnému divadelní
streamovací služby
Dramox dostanete přístup k výběru záznamů divadelních představení online. Lze
vidět inscenace Lhář,
Faidra a Lékař své cti.

Helena
Dvořáková

*S KAMARÁDY NA PIVO
v hodnotě 1500 Kč si můžete vybrat
dle vaší chuti formou A la CARTE
*METR PIV
v hodnotě 500 Kč můžete vypít
10 kousků 0,5 l Plzeňského Prazdroje
*DOBRÉ RÁNO
v hodnotě 490 Kč máte na výběr
z našeho snídaňového menu pro 2 osoby
Voucher dle vašeho výběru
si můžete objednat na e-mailové adrese:
puor@malostranska-beseda.cz
nebo stačí napsat zprávu na Facebook
či Instagram Malostranské besedy.

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

724 021 789
224 948 465

HOMEOPATICKÁ
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.
VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE
své akutní i chronické dlouhodobé
zdravotní obtíže ● záněty, migrény,
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy
učení a sociálního chování dětí ● deprese, stavy marnosti a pocit života bez
radosti ● alergie včetně potravinových
intolerancí ● ekzémy

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com

SMS 30 Kč
www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30

ZPĚVAČKA JOSEFÍNA (II.)

FRANZ KAFKA, ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

Úsměv, v němž se chytrost značí

Foto: Archiv SN

Avšak nestěžujeme si
na to příliš; ani nám to
nepřijde na mysl; jistou
praktickou chytrost, jíž
máme ovšem též nanejvýš
zapotřebí,
považujeme
za svou největší přednost
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
s břitkým smyslem pro humor

a úsměv, v němž se ta
chytrost zračí, nám vždy
dodá útěchy, i kdybychom někdy - což se nestává - zatoužili po štěstí,
jež snad plyne z hudby.
Jen Josefína je výjimkou;
miluje hudbu a umí ji též
poskytovat; ona jediná;
jejím odchodem hudba,
kdoví na jak dlouho...
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Slavné místní ženy
Jarmila Krőschlová
Tanečnice a choreografka

[

Co nového
za vodou

[

www.malostranskenoviny.eu

K. H.
Hilar,
režisér

-Pokračování příště-

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

E. F.
Burian,
kolega

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, kde je na
Starém Městě dům, který má
ve štítě modrou štiku?
Nápověda: Byl zde první stálý biograf v Praze.

Minule: Dům U Červeného kola,
Staré Město, Anežská 2. Správně:
Tomáš Koláček, Petra Novotná,
Jiří Kudrna, Pavel Nováček.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

*1893, †1983
Jarmila studovala rytmickou gymnastiku v Praze, Ženevě, Drážďanech.
Jako mladá se zázračně
vyléčila z tuberkulózy. Od
roku 1927 spolupracovala
např. s Osvobozeným divadlem, Národním diva-

Miroslav
Venhoda,
kamarád

dlem a dalšími scénami.
Během 2. světové války se
podílela na výboru Věrni zůstaneme. Po válce
působila na AMU, v roce
1951 se stala docentkou.
Na veřejnosti vystoupila
naposledy v roce 1970.

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

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny
prosinec 2020 / XI. ročník
● Šéfredaktor:
Ondřej Höppner
● Kultura, inzerce: Monika Höppner
●Pro
redakce@staromestskenoviny.eu
Ještě línější
líné
● tel. redakce a inzerce:
777 556 578 (Monika)
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

inzerce

OBCHŮDEK
U SV. PROKOPA

VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

PODPORUJEME!

RODINNÁ FIRMA S TRADICÍ

● Ručně vyrobená keramika
●Porcelánové miniatury domů
● Dárkové balíčky…
PŘIJĎTE SI NAKOUPIT
ORIGINÁLNÍ DÁRKY!

SLEVA PRO MALOSTRAŇÁKY DOHODOU!
Prokopská 625/3 ● www.littlehouses.cz

Volejte Monice,
tel.: 777 556 578
e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

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

Vážení hosté,
vzhledem k situaci v zemi jsme nuceni mít
restauraci zavřenou. Nabízíme vám alespoň
prodej formou okénkového prodeje a rozvozu
jídel z omezeného jídelního lístku.
Nabízíme:
Polévky 39 Kč ● Obědy od 125 Kč

Objednávky na tel. č.:
257 320 409,
605 282 506, 603 789 568
● Objednávku si můžete vyzvednout osobně
u nás u okénka nebo vám ji zavezeme.
Platba jen v hotovosti, díky za pochopení
● Nouzové řešení - otevírací doba
pracovní dny od 11.30 do 16 h
● Vaše Tlustá myš ● Všehrdova 19,
Praha 1 - Malá Strana
Aktuální jídelní lístek na stránkách i facebooku.

www.facebook.com/TlustaMys
www.tlustamys.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. ledna
Modré okénko
získává...
Foto: Archiv

PETR SKÁLA
Orlojník

Volejte Monice, tel.: 777 556 578.
Noviny k vyzvednutí v Info centru,
Radnická 8, Brno - střed

Mazlíčci
Starého Města

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Vzorně se stará
o Staroměstský
orloj i v této
pohnuté
a podivné době.

Tip: Čtenáři SN

Své tipy na modré
okénko posílejte
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

BETYNKA
Milovnice historie, která
se už těší ve svátečním
oblečku na procházku
starou Prahou.
Foto zaslala
její panička
Julča Šlahařová.
Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

Proč čtu

Joao Carlos Dos Santos
Vilar de Abreu
Obdivovatel české země
„Mám rád tyto noviny,
protože mají starodávný
nádech a promítají
historii do přítomnosti.“

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
VESELÉ VÁNOCE. „Podle stop tady šli manželé.“ „Jak to víte?“
„To je snadné. Je mezi nimi dva metry mezera.“

Foto: Archiv

Foto: Ivana Šlahařová

30 Kč

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce
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SMS 30 Kč

Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30

