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

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

Dobrá
práce!

lída Baarová
a Vlasta Burian

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

Jak PruŽná
LÍDA SVEDLA
krále koMikŮ
(A PO VÁLCE
Ho udala)

PŘ MÍST
íbĚ NÍ
HY

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 11/ roč. VIII
15. listopad 2017

Foto: Archiv

10 000
výtisků

Str.
6 -7

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

N

Noviny, které si píší čtenáři sami

Staroměstské
servírky

Kapitán Korda

NA STOP Ě
DARINA
Usměvavá darina
Janská z Baru divadla
Ungelt (Malá štupartská
1) podává sekt Bohemia
Brut s brusinkami
1dcl za 49 Kč.

HAVEL PLÁČE:
PRÁVNÍCI MU
POSUNULI
REVOLUCI

Sametová revoluce na str. 5

inzerce

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

Foto: Roman Korda
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

OBĚD
POD 100 KČ

Fořtova
cmunda,
bramboráčky

struČnÉ ZPrávY
Z starÉHo MĚsta

99 Kč

U BetlÉMSKÉ
Kaple
U Betlémské kaple 2

Jednou větou
Ondřej
Höppner

„ Je hezké, že

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

můžeme všichni
předstírat, že
jsme přátelé.

Počasí

9°C

LISTOPAD
Listopadový sníh:
Budou nižší daně

POSÍLEJTE
nÁM SVÉ tIpY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Mladí proti
procentům.

PĚknÝ Pokus: toHle
Je PrÝ sMĚnárna,
KTERÁ NEJVÍC KRADE

Staré Město - Mladí
lidé z Prahy 1 uspořádali protestní akci před
směnárnou na Staroměstském náměstí, která
prý krade nejvíc z celé
Prahy 1. Možná jí patří
i prvenství z celé republiky. Podle aktivistů tato
směnárna naoko slibuje

tu nejlepší službu pro zákazníky, zatímco od nich
prý za užití klamavých
(byť legálních) taktik kasíruje nemravně vysoké
poplatky a vědomě je tak
okrádá.
Mladí na to upozorňují
před směnárnou ve větru
dešti, za což tleskáme.

anketa Staroměstských novin

Znáte nějakou pěknou
listopadovou pranostiku?

tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
VLTAVA

StaRÉ
MěSto

9 037 obyvatel

Roman
Korda

petr
Skála

Kateřina
Janečková

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

Divadelní a televizní herečka

„Když
z Aurory zní
rána, sychravá
jsou rána!“

„Listopad
bílý - pole sílí.“

„Na svatou
Kateřinu,
vlezeme
pod peřinu.“

Markéta
Mališová

anna Marie
Höppnerová (7)
Mluvčí mladé
generace

petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Kampak padáš
listopad? Padám
dolů k Sicílii,
nabrat slunce,
nabrat síly!“

„Kdo v listopadu
málo hraje na
housle, na vánočním koncertě
pak vrže!“

„Když krtek
v listopadu ryje,
budou
na vánoce lítat
komáři.“

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

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Zpravy

suCHÝ Zákon: „M
nesMíMe?“ Má M

Další buzerace! A je to
zpátky. Kouřit se nesmí
ani venku ani vevnitř,
pít se nesmí ani pivo. Je
zřejmě jen otázkou času,
kdy bude vyhlášen zákaz
vycházení. Po celém území Prahy 1 (tedy i Starého
Města) má platit tzv. Suchý zákon. Kdo se napije
v parku vína, piva, nebo
třeba fujtabl rumu, tomu
hrozí postih. Jde o další z

řady nesmyslných zákazů,
které tuto krásnou městskou část vrací zpátky do
dob totality.
„Budou nějaké výjimky,“
říká starosta MČ Prahy 1
Lomecký, jehož neoblíbenost trhá rekordy.
Všem vadí řvoucí turisté
z ciziny, ale to lze řešit jen
posílením policejních hlídek, ne buzerací místních
občanů.

AGENTURA MEDIA SKAUT se Ptá v uliCíCH

oMeZuJe ZákaZ Pití alkoHolu
na veŘeJnosti svobodu obČana?

ano: 92 %, ne 8 %
AGENTURA

MEDIA
SKAUT

Průzkum provedli členové skautského oddílu v období od 1. 11.
do 10. 11. 2017, m. j. na odběrních místech Staroměstských
novin, kavárnách, hospodách...
Dotazováno: 100 respondentů.
inzerce
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

n: „MaMinko, a to uŽ nikaM
Má Ma: „aŽ se vrátí táta!“

Dívka ze str. 3

Suchý zákon?
děkuji, tudy ne.

Bouřlivý
rok
1917
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Malý oznamovatel
staroMĚstskÉ novinY:
JedniČka v Místní inZerCi

inzerce

Adresa:

Otevřeno:

Národní kavárna,
Národní 11,
Praha 1, 110 00

MISS LEJTKO

získala v roce 1917 místní
kráska Klára K. Na snímku
s rozhodčím soutěže a svým
budoucím snoubencem.

Foto: Youtube

ště

po až pá 8 - 22 h
so a ne 9 - 22 h

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!
Milí spoluobčané!

Personál Národní kavárny se těší na všechny milé
návštěvníky nejen z Prahy 1! Naši kavárnu najdete
jen pár kroků od Národního divadla, na Národní 11.
Národní kavárna je jednou z nejznámějších pražských kaváren posledních let. Naše domácí kuchyně
vychází z receptů, které jsou léty prověřeny. Každé ráno pečeme bábovku a skvělý strouhaný koláč
s tvarohem. Velmi oblíbené jsou naše snídaně, navíc - snídat zde můžete
po celý den. V sychravém
podzimním počasí oceníte čerstvé čaje ze zázvoru
a máty nebo jedinečné čajové směsi KUSMI TEA aktuálně „letí” BB DETOX!

VÁNOČNÍ VEČÍREK
V NÁRODNÍ KAVÁRNĚ

Neváhejte a udělejte si vánoční večírek
v Národní kavárně. Právě zde jsme připraveni splnit každé vaše přání! Rezervace na
telefonu 222 262 291 nebo na e-mailu: info@
narodnikavarna.cz. REZERVUJTE SI SVÉ
MÍSTO VČAS, ZBÝVÁ JIŽ JEN PÁR VOLNÝCH
„VEČÍRKOVÝCH” DNŮ.

Těšíme se na Vás na Národní 11.

tel.: 222 262 291 www.narodnikavarna.cz

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.

oKÉnKo ZdRaVí
doporučuje lucie nestrašilová,
šéfredaktorka, Svět homeopatie.cz
posilujte imunitu!

Poradíme vám, jak posílit imunitu
pomocí homeopatie v období podzimním a zimním.
Homeopatie v boji proti projevům
nemoci využívá princip podobnosti.
Nemocnému je třeba podat homeopaticky naředěnou látku, která by ve
vážitelném množství vyvolala podobné
příznaky, jakými nemocný právě trpí.
Jeho tělo se tak na boj připraví samo.
„Nejběžnější prevence je pomocí léku
Oscillococcinum. Tento homeopatický
lék se dá použít nejen na akutní léčbu,
ale i jako prevence proti virovým onemocněním. Dodá tělu informaci a na
základě ní se tělo mobilizuje tak, že je
připraveno samo s viry bojovat. Svým
pacientům doporučuji jednu tubičku
týdně jako prevenci.” říká MUDr. Magdalena Záchová.
Homeopatické doporučení v rámci
prevence:
Dulcamara 9 C
Vhodné pro jedince, kteří mají tendenci

onemocnět, jsou-li ve vlhkém prostředí
(např. návštěvy bazénů). Dávkování:
5 granulí před a 5 granulí po návštěvě.
Echinacea 5 C
Vhodné pro děti, které jsou náchylné
k nemocem. Dávkování: 1x denně
5 granulí po dobu zvýšeného výskytu
onemocnění.
Rhus toxicodendron 5 C
Vhodné pro sportovce/děti, když se rychle zpotí a mohou prudce vystydnout. Dávkování: 10 granulí rozpustit v 0,5 l vody
a popíjet během sportovního výkonu.
Arnika Montana 9 C
Vhodné pro sportovce/děti provozující
venkovní podzimní sporty, podporuje
imunitu a zlepšuje svalovou regeneraci. Dávkování: 10 granulí do 0,5 l vody
a popíjet během sportu.
. Homemeopatie je přírodní,

velmi účinná a přitom zcela bezpečná léčebná metoda. Cílem
a posláním homeopatické léčby
je obnovení zdraví a harmonie
organismu, nikoli jen potlačování nepříjemných stavů, aniž by
byla odstraněna jejich příčina.

www.svethomeopatie.cz
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Zpravy
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A zatím, na druhé straně řeky...

CO NOVÉHO
V REDAKCI
Co je nového u vás posílejte na
redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

redakční
slepici
odneslo káně
Hana Wichterlová
s manželem sochařem
Bedřichem štefanem

SLEPICI Kačenku, kterou redakce vyhrála v kartách, odneslo
v Českém ráji káně. Zůstala tam
po ní jen hromádka peří.
Kačenka trávila poslední dny
svého života s kamarádkami na
dvorku pod Kozákovem v Českém ráji. Budiž jí hnízdo lehké.

&

Vítěz Poražený

anna Rosecká

Mám slzy v očích, když si
na ni vzpomenu
doJeMnÝ PŘíbĚH soCHaŘkY
HanY WiCHterlovÉ

Anna Rosecká (31) se narodila v domě na Újezdě 29,
v jehož zahradě je slavný ateliér sochařky Hany
Wichterlové.
Radnice nechala ateliér zpustnout a šušká se, že si chce v přilehlém domě postavit starosta
po volbách rezidenci (nehledě na
to, jak dopadnou)...
„Když se prošlo naším domem,
objevila se tam taková zahrádka.

V ní byla paní Wichterlová a její
ateliér. Jako malá jsem ji vnímala
jako zvláštní, zajímavou, starou,
někdy přísnou paní, jindy krásnou babičku, která ráda sedávala
v křesle na zahradě,“ vzpomíná Anna Rosecká, která strávila
dětství na Újezdě 29.
„Víte, je mi úzko, když si jen pomyslím, že by ateliér paní Wichterlové a ta její kouzelná zahrada
přestaly existovat. Ten její odkaz

s kořeny na Malé Straně přece
nemůže zaniknout,“ říká Anna
Rosecká.
Sochařka Hana Wichterlová (*1903, †1990) žila v domu
50 let. Byla žákyní Jana Štursy
a malíře Františka Kupky
(Paříž). Jejím bratrem byl akademik Otto Wichterle. Její díla
pramení z hlubokého zájmu
o východní ﬁlozoﬁi. Přátelila se
s fotografem Josefem Sudkem.

radniCe neCHala ateliÉr ZCHátrat
neZnÁMÝ
Člen
VoleBní
KoMISe
Palec nahoru
za počítání
hlasů. Před takovou fuškou je
třeba smeknout.

pRVní dÁMa českého sochařství Hana
Wichterlová žila a tvořila v ateliéru na úpatí
petřína.
Radnice MČ praha 1
nechala tento klenot
zpustnout, byla odpojena voda a elektřina.
Zcela zničena byla

KaRel
ScHWaRZenBeRG
Ve volbách
zaznamenal
drtivý propad
preferenčních
hlasů skoro
o polovinu.

také unikátní zahrádka kolem ateliéru.
o jeho záchranu bojují
neteře slavné sochařky. Radnice prahy 1
po bouřlivých protestech pobouřené veřejnosti alibisticky přehodila svůj problém na
ministerstvo kultury.

dŘíve & dnes Staroměstské náměstí (hned pod orlojem)
Dnes

1913

Kde to je

Foto: Vencovy pindy

Tramvaj

Víte, Že: Přes Staroměstské náměstí přímo pod orlojem jezdily tramvaje až do roku 1958.

poSíleJte SVÉ FotoGRaFIe
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Í
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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První oslavY 17. listoPadu
ve stínu advokátŮ Z Podloubí
DĚKUJEME! SAMETOVÁ REVOLUCE NA ÚTĚKU PŘED PARAGRAFY

PO

PŘed

první oslavy revoluce
„na hanbě“. podloubí
se zmocnila Česká
advokátní komora

Václav Havel ve
slavném podloubí
Kaňkova paláce
(národní 16)

primátorka
Krnáčová

POPRVÉ MIMO! Takzvaná Sametová
revoluce si poprvé vypila svůj pohár
hořkosti, když oslavila své výročí poprvé mimo slavné podloubí.
To bylo radosti! Kdo by to
byl tušil, že ke klíčovému
střetu bojovníků za svobodu a policie v roce 89
dochází v podloubí, které
se záhy stane majetkem
hnízda advokátů.
A vida. Přesun intimity vzpomínek na slavné
listopadové dny na ulici
mimo podloubí Českou
advokátní komorou nechalo veřejnost takřka

Setkání prezidentů
advokátních komor
střední evropy proběhlo
v přátelské atmosféře

chladnou. Snad jen na
pár výjimek.
Advokátní komora zdůvodnila přesun pietního
místa tím, že v podloubí
docházelo k častým tlačenicím a drobným požárům od hořících svíček.
Příchozím tak prý hrozilo
zranění. I letos však byla
účast hojná a hořících
svíček též. Radostí omdlelo několik žen.

inzerce

Kdyby domy mohly mluvit
Maiselova 21

30 Kč

V tomto domě

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN
TRICET
na tel.
číslo 902 11 30

V případě nejasností volejte na tel. číslo 775 949 557 (Monika).
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz

oldřich nový
(1899 - 1983)

Maiselova 21

bydlel desítky let herec
Oldřich Nový. Na sklonku života se uzavřel před
světem. Byt měl obrovský: 300 m2. Holubi prý
za ním létali až dovnitř.
Byt byl později rozdělen
na dva a v jedné polovině bydlel herec Jiří Bartoška. Nájem tu stojí kolem 50 tisíc měsíčně.
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

T

Jak lída baarová svedla

Komikova manželka žalovala lídiným

Natáčení komedie Lelíček ve službách Sherlocka Holmesa (1932) bylo žhavější, než očekával i ten největší
morous. „Králi komiků“ Vlastovi Burianovi byl 41, Lídě
Baarové, budoucí nacistické milence, pouhých 18 let.
Režisér Karel Lamač si od
tohoto filmu nesliboval
mnoho. Během natáčení
však vznikl vztah, který
mohl dát II. světové válce
úplně jiný rozměr.
V době natáčení filmu
(1932) byl Vlasta Burian
(41) již ženatý s Ninou,
která byla jen o dva roky
mladší, než on. A do toho
šťabajzna Lída Baarová,
svěží osmnáctka.
Nina byla hodná, ale tohle bylo příliš. Trvalo jen
pár natáčecích dní, aby
si šla stěžovat Lídiným
rodičům, především pak
jejímu ctihodnému otci
Karlovi Babkovi, který zastával významné místo na
magistrátu.
Lída tzv. Baarová byla
stejně mladá a svěží jako
ambiciózní a ochotná. Ani
Vlasta, dvojník sám sebe
v bílé uniformě s epolety,
nebyl žádný svatoušek.
Lída Baarová později ve
svých pamětech vzpomíná: „Udělal by všechno,
aby mě měl. Stačilo jen
kývnout.“ Inu - komik.
To bylo v roce 1932, kdy
Adolf Hitler ještě netušil,
že se mu to povede (17 %
ve volbách není zrovna
terno). A Lída byla mladá
a život měla před sebou.

Pak se přehnala okupace
a válka, kterou se Lída
i Vlasta prodrali tak, jak
nejlépe dovedli.
Po válce Lída utekla do
Německa. Tam ji chytili
a vrátili zpátky.
Burian podle její výpovědi
u mimořádného lidového
soudu udržoval styky s německými okupanty, a to
hlavně z důvodů osobní-

ho prospěchu, tj. povolení jízdy autem, honitby,
provozu divadla a vlastní
bezpečnosti.
„Král komiků“ zemřel v roce 1962 na „ideologickou
nemoc“.
Lída Baarová, vlastním
jménem Babková, se protloukla až do rakouského
Salzburgu, kde umřela na
přelomu tisíciletí.

Vlasta & lída ve ﬁlmu
lelíček ve službách
Sherlocka Holmese

Vlasta Burian
s manželkou
ninou

Její další oběti

Karel
lamač,
režisér

Joseph
Goebbels,
ideolog

adolf
Hitler,
diktátor

oldřich
nový,
herec

Gustav
Fröhlich,
herec

Hugo
Haas,
herec

Vlasta by asi
souhlasil, že
byla lída fajn.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

volbY 2017

Spoluobčané - „Co jste si
tam nadrobili - to si snězte
sami.“
V den voleb jsem byl ve
Sváťa Karásek:
společnosti, kde se vymýšKněz, písničkář
lelo, jak nahradit v češtině
undergroundu,
slovo „ano“. Vyhrálo slovo
vězeň totality,
- hej ze slovenštiny nebo
nyní nezávislý
zastupitel (též díky slovo - jó. My jsme si už
zvykli, za komoušů jsme
podpoře Malostranských novin). napište Sváťovi o

nechodili k volbám a 27 let
nás válcuje většina občanů.
Ta duchamorná většina - opak názoru individuálního. Umíme prohrávat.
Tento sloupek píši 25. října, tedy čtyři dny po volbách. S kým sestaví strana
„Ano“ vládu? Všichni říkají
své ne - „Ano“.
Snad Okamurovci, snad
komunisti - „Ano“ řeklo už
před volbami oběma stra-

nám, že do vlády nepůjde.
Uvidíme, jak to dopadne. Snad nejlepší by bylo
rozdělit vládu na pravici
a levici - po amerikánském
způsobu.
Jak volby ukázaly, prohrála levice - ale jen v letošních volbách. Nejlepší by
bylo volit středovou stranu
a čekat až to smutné většině dojde. Nesázíme „na
masovost a rekordy“.

tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Tema
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

dla vlastu buriana

ným rodičům, aby jí to zatrhli

Kalendárium
Starého Města
LISTOPAD

Eliška
Krásnohorská

Otomar
Krejča

Emanuel
Lešehrad

Helena
Zmatlíková

spisovatelka

básník

režisér

malířka

● Emanuel Lešehrad
*15. 11. 1877 Praha
†30. 5. 1955 Praha
Spisovatel, básník,
propagátor okultismu
a svobodného
zednářství.

Vlasta Burian

● Eliška Krásnohorská
*18. 11. 1847 Praha
†26. 11. 1926 Praha
Spisovatelka, básnířka
a překladatelka.
● Helena Zmatlíková
*19. 11. 1923 Praha
†4. 4. 2005 Praha
Malířka. Ilustrovala 250
knížek, převážně pro děti
(Honzíkova cesta, Malý
princ).
● Otomar Krejča
*23. 11. 1921 Skrýšov
†6. 11. 2009 Praha
Divadelní režisér, herec
a zakladatel slavného
Divadla za branou.
● Emil Kolben
* 1. 11. 1862 Strančice
† 3. 7. 1943 Terezín
Elektroinženýr. Nejprve
pracoval pro Edisona,
pak v Praze založil
továrnu (Kolbenka),
později ČKD.

lída Baarová
(1914 - 2000)

Růžové střevíčky (2/2)

Marta ty střevíčky tolik chtěla, až se zamilovaný Bouhouš odhodlal k velkému kroku...

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

...A pak si Marta vyšla na promenádu. To
bylo radosti! Taková krása!

Konec. další příště
Až pak, při posledním letním koupání,
vyšla najevo krutá pravda...
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Charita

KampaNula

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

velkÉ ZPrávY Z Centra PraHY:
otevŘen MasnÝ kráM a ateliÉr MÓdY
Tak v úterý 17. 10. bylo
na Tržišti více živo než
obvykle… Nově (na jeden
den) se otevřel Masný
krám (místo Řeznictví
u Sísů) a byly teplé dobroty, masíčka, sekaná,
jaterničky a pívo z pivovaru Boršov z Betlémské
ulice na Starém Městě.
K tomu hrála hudba živá velmi, housle, kytara basa (Muzikanti z Kampy) a hosté, lidi
z okolí i z daleka.
Všichni šéfové obchodů
a provozoven z Malé Strany
v čele s Romanem Vopičkou
i vedení hnutí Starostů a nezávislých dorazilo. Jelikož
se s Petrem Hejmou všichni

znají, bylo dosti veselo. Na
konci listopadu bylo na
adrese Tržiště č. 6 znovu
otevřeno řeznictví a uzenářství. Prodejnu s názvem
Masný krám bude provozovat společnost Zero Gastro
s.r.o. pod vedením pana Milana Žežulky.
Ten chce podle svých slov zákazníkům především z Malé
Strany nabídnout poctivý
a čerstvý kus masa z českých
chovů a také dobré uzenářské
výrobky.
V prodejně bude také teplý
pult, kde si každý den budete moci dát čerstvou dobrou
teplou masovou svačinu, polévky a dvě až tři jídla z denní

Naše akce

Kampanula pořádá a doporučuje.
Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

POŘÁDÁME:
● Pondělky od 18 h
Energetické cvičení
se přesouvá na půdu
Domečku (Sally terreny)
● Úterý 21. 11., 17 h
Učená toulka: Havelské
město - kostel sv. Havla
a zvon Václav SE RUŠÍ.
Nový termín v lednu.
● Neděle 3. 12., 16 h
Betlémské náměstí:
Vánoční strom
KampaNuly
● Neděle 24. 12., 15 h
Štědroodpolední hraní
Muzikantů z Kampy
u sochy Bruncvíka.
DOPORUČUEJME:
● Sobota 25. 11., 20 h
MINIPLES v Kavárně Čas
● Bohnická divadelní
společnost v Šatlavě:
Morodochium 28. 11.
od 19 h, režie: Martin
Učík
● Pátek až neděle
1. - 3. 12.
Dobročinný trh
v Maltézském paláci
● Neděle 3. 12., 17 h

Vánoční strom Cafe
de Paris pro KJD na
Velkopřevorském
náměstí.
● Úterý 28. 11., 16.30 h
Dcery českých panovníků
- v Juditině věži . (Porta
Praga + Klub Za Starou
Prahu)
● Úterý 5. 12., 17 h
Mikuláš + Malostranské
vánoce na Kampě
(SOPMSH)
● Pátek 8. 12., 18 h
Koncert Pepy Kocůrka
a Hradčanského
orchestru v kostele sv.
Jana Křitele Na prádle●
Úterý 12. 12. cca od 20
h NEPUBAND
v Šatlavě
● Sobota 23. 12., 14 h
Pražské sbory s orchestrem a dirigentem Česká
mše vánoční pod
Karlovým mostem.
● Neděle 24. 12.,
14.30 h
Zpívání koled s HaFstudiem po Karlovým
mostem.

nabídky (a to vše i s sebou).
Souběžně vedle otevírá se
nově Atelier Pavly & Olgy,
což je spojení neuvěřitelně
potřebné. Jen tak dál a nejen
na Tržišti!
---------------------------------Ve středu 18. 10. dopoledne
sešli se lékaři z Prahy 1 v Kavárně Čas na semináři. Přednášel MUDr. Ota Maňas a pomoc STAN přislíbil celorepublikově Petr Hejma. Téma:
JSME NA JEDNÉ LODI
...aneb jak KRIZOVÁ SITUACE ambulantních lékařů
a jejich pacientů úzce souvisí S CELOU SPOLEČNOSTÍ,
SE ZDRAVÍM VEŠKERÉHO
OBYVATELSTVA... -kuc-

SPOLEČENSKÝ
TANEC
KAVÁRNA ČAS

MÁME TO
Za sebou

(Praha 1, Malá Strana,
U Lužického semináře 15)

každou středu v 19.00

TANEČNÍ KURZY
PRO JEDNOTLIVCE I PRO
PÁRY ZAČÍNAJÍ 15. 11. 2017
Přátelská atmosféra,
malá skupina, individuální
výuka. Není třeba
se přihlašovat, prostě
se rovnou přijďte podívat!

info:
alena.andrysova@volny.cz
tel. 733 392 558

petR HeJMa,
zakladatel spolku
KampaNula

Milí sousedé,

volební klání máme
za sebou, a tím i pro
někoho z vás mnohdy
nepříjemnou volební
kampaň. Rád bych
vám poděkoval za to,
že jste k volbám přišli.
A zároveň za podporu
Starostů a nezávislých
a KDU - ČSL. S daleko větším nadšením
se dají do další práce,
vstříc volbám komunálním.

oBnoVenY WWW.KaMpanUla.cZ a FB. 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.

DopiSy
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suchá vyhláška: budou týmy ochutnávačů?
petR BURGR

Vedoucí člen Spolku
občanů a přátel Malé
Strany a Hradčan.
Bydlí na Malé Straně,
na Staré Město chodí
do práce (KDU-ČSL).

www.
staromestskenoviny.eu

Tak nám Praha připravuje změnu Suché
vyhlášky. Tedy nařízení, kterým se zakazuje
požití alkoholických nápojů na veřejnosti.
Původním znění obsahovalo dlouhý seznam ulic,
náměstí a parků, kde se
nesmělo alkoholické nápoje pít. V novém znění
seznam ulic nahradilo
obecné prohlášení, kterým se zákaz vztahuje na

celé území památkové
rezervace.
Jak strážníci poznají, že
pokuřující štamgast drží
v ruce sklínku červeného
a ne skleničku s rybízovým džusem? Pak si budou muset z každé, na
ulici zadržené sklínky,
kontrolně srknout. To
budou chudáci na konci
směny vypadat. Budou
uplatňovat cirhózu jater jako nemoc z povolání? Každá situace má
své řešení. Tak, jak byly
radními Prahy 1 vytvořeny, prý z vyhazovačů,
takzvané antikonﬂiktní

Pražská

týmy, můžeme ustanovit týmy ochutnávací. Budou chodit po
ulicích, a kde jim dají
napít, tam neprodleně
přivolají hlídku městské policie. Městských

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Petr Burgr,
jeho glosa

strážníků je ale tak
málo, že ochutnávači
se klidně dochutnají
do němoty a stejně se
strážníků nedovolají.
Tak na zdraví.
SN listopad 2017

Zažili jste to taky? pište na e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu

Parkování
na národní

Sn číslo 10,
říjen 2017

Pokud i vás trápí, že na Národní parkují auta přímo
na chodníku (před kostelem) a policie problém
neřeší ani po zavolání,
možná právě svitla naděje.

Plošný zákaz
alkoholu
Dříve policisté nestíhali lidi upomínat a bylo to
inzerce

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMS

nÁVod: Napište sms: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
Sms pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Bydlení. Učitel hledá
podnájem 1 + 1, 1 + 0, garsonka na Praze 3, 2, 4 nebo
1. Do 10 000 Kč. Dlouhodobě. Tel.: 774 835 668.
●Bauman Burger &

Patníky se zde možná objeví někdy v příštím roce.
Ondřej Han Ko

Pizza. Zdarma rozvoz.
Staré a Nové Město. Tel.:
601 321 884. www.pizzaburgers.cz
●Žena hledá v Praze ubytování. Tel.: 735 777 811.

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

33 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

k ničemu, teď najednou
budou vše stíhat, ale neznamená to, že budou pokutovat, budou zpočátku
jen upomínat.
A co se tedy změní? Přátelé, naprosto nic. Turisti budou ožralí dál a my
máme o kus svobody opět
méně. Jestli to ještě oby-

vatelé Prahy 1 nepochopili, tak klid tu nebude do té
doby, dokud se na jedničce neomezí otvíračka barů
a nezakáže vstup turistů
do této části. Vše okolo je
jen na oko pro nenáročného voliče.
Renata Kadenská,
Praha číslo jedna
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Kultura

VLNÍCÍ SE OPONA

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Máj ve Viole
i v zimě

Jana Kirschner
zazpívá Hybernii

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Herečka Barbora Hrzánová opět vystupuje
ve Viole. 22. 11. od 20 hodin můžete vidět v jejím
úžasném provedení Máchův Máj. V podání Báry
se prý jedná o strhující
ohňostroj slov.

Na zábradlí
už hraje doma

Varhan Bauer a kolegové
zvou na Vánoční koncert
Nenechte si ujít 21. 12. od
19.30 hodin v kostele U Salvátora autorský Vánoční koncert.
Diriguje Varhan Orchestrovič
Bauer a uslyšíte Okamžitý
Filmový Orchestr a Petra Vajsara a Jana Kučeru a další!
K

Miloslav
König,
herec

Kulturní nástěnka
LISTOPAD - PROSINEC

Galasovy
cyklojízdy

akce - So 18. 11. v 10.30 h - GalaSoVa cYKloJíZda FaRMÁřSKÁ
- Sraz Folimanka, pod Nuselským mostem - Michelská, Farmářský trh Spořilov,
cíl U Tří bojovníků. www.galas.borec.cz
akce - So 25. 11. od 20 h - MInIpleS
V KaVÁRnÉ ČaS - Kavárna Čas,
U Lužického semináře 15 - Přijďte si zatančit. K tanci hraje skupina Hitos. Předprodej v kavárně www.kavarna-cas.cz
divadlo - 6. 12. ve 20 h - SVÁteČní SHaKeSpeaRoVa pošta - Divadlo Viola, Národní třída 7 - Výběr ze
sonetů Shakespeara v překladu M. Hilského přednese H. Maciuchová.
Koncert - 9. 12. v 19.30 h - THE PLAStIc people oF tHe UnIVeRSe
- Rock Café, Národní 20 - Janíček, Brabenec, Kvasnička, Judl, Babka… Legendární kapela opět v akci. www.rockcafe.cz
Koncert - 21. 12. v 19.30 h - VÁnoČní KonceRt - Kostel U Salvátora, Salvátorská 1 - Varhan Orchestrovič Bauer
a Okamžitý Filmový Orchestr a Wajsar
a Kučera. Multižánrové zpracování koled.
Výstava - Dlouhodobá - SVatÁ
aneŽKa ČeSKÁ a HIStoRIe KřIŽoVníKŮ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - K vidění řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Jana
Kirschner,
zpěvačka

Jiří
Vyorálek,
herec

Zde MŮŽe
bÝt váŠ
INZERÁT!

Nově
zrekonstruované
Divadlo Na zábradlí
se těší na své diváky.
Navštivte např. 23. 11.
a 1. a 11. 12. od 19 hodin
představení Požitkáři.
Groteskně pohlédnete
na téma života i smrti.
Hrají Dita Kaplanová,
Jana Plodková, Miloslav König… Nebo 30.
11. od 19 hodin zajděte
na představení Korespondence W + V. Hrají
Jiří Vyorálek a Václav Vašák.

Navštivte 13. 12. v 20 h
v Divadle Hybernia Vánoční koncert slovenské
zpěvačky Jany Kirschner. Těšte se na večer
plný osobité hudby.

Divadlo Puls hraje
v Rock Café

Co všechno byste udělali
pro velké prachy? Zajděte 30. 11. od 20 hodin do
Rock Café na představení Divadla Puls s názvem
A v prachy se obrátíš a dozvíte se víc. Černá groteska
v režii Jirky Knihy.

Staňte se
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národnímu divadlu? Staňte se
jeho mecenášem. Vaším
příspěvkem budou podpořena nová představení,
či rekonstrukce budov.

kŘíŽovka na Heslo

Vylušti tajenku a... překvapení!

voleJte iHned
vlídnÉ ZaCHáZení!
teleFon:

777 556 578
(Monika)

e-Mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

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

TLUSTÁ
MYš

neJleVněJší KoZel
na MalÉ StRaně!
KoZel 11° 32 KČ!

otevřeno po až pá
11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Všehrdova 19,
tel.: 605 282 506

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.

tuto rubriku sPonZoruJe
nedostiŽnÝ restaurant
Pod PetŘíneM (Hellichova 5)

Franz Kafka: Proměna (58.)
ČetBa na poKRaČoVÁní. MInUlÝ díl:
řehoř - brouk zápasí o život, kariéru a slitování

Řehoř skoro obrácen

Slavné ženy

Božena Šustrová

Foto: Archiv SN

Adina
Mandlová,
kamarádka

Václav
Vydra,
objevitel

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Světla
Svozilová,
kolegyně

Jejím osudem
se stal caracas

Minule: Socha Pieta je umístěna
u Stavovského divadla (od roku
2000). Autorkou je Anna Chromy.
Správě: Jan Zápotočný
dávejte úkoly ostatním! adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

www.malostranskenoviny.eu

syčení, dokonce popletl
a pootočil se zase kousek
zpátky. Když však nakonec šťastně dostal hlavu
před otvor dveří, ukázalo
se, že má tělo příliš široké, než aby jen tak prošlo.
Franz Kafka
Otci samosebou v jeho
(1883 - 1924)
nynějším rozpoložení ani
Genius tajemna
zdaleka...
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
tuto rubriku zaštiťuje centrum Franze Kafky, široká 14

Otázka: Víte, jaká budova
stála na místě, kde je dnes
Obecní dům? Nápověda:
Tuto budovu (bylo jich několik) nechal postavit Karel IV.

[

Co nového
za vodou

Divadelní a ﬁlmová herečka

Jen kdyby nebylo toho
otcova nesnesitelného syčení! Řehoř z toho dočista
ztrácel hlavu. Už byl skoro úplně obrácen, když se,
poslouchaje neustále to

Poznáte, jářku,
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Božena Šustrová (1915
- 2008) od čtyř let hrála
v náchodském divadelním
spolku. Později si jí všiml
herec Václav Vydra, který jí poradil, ať to zkusí
v Praze. Poté nastoupila
do vinohradského divad-

la. Její nejznámější ﬁlmovou rolí je Kristla v Babičce (1940). Kvůli nařčení
z kolaborace odešla do
emigrace, kde se scházela
s Adinou Mandlovou. Zemřela ve Venezuele v požehnaném věku 93 let.

inzerce

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
listopad 2017 / VIII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner ●
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka
●Pro
redakce@staromestskenoviny.eu
Ještě línější
líné
● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE
OBJEVTE PŘÍBĚHY HOTELU ŽIJÍCÍHO V SYMBIÓZE S AKTIVNÍM AUGUSTINIÁNSKÝM KLÁŠTEREM

Rozsvícení vánočního
stromu v Augustinu
Zimní koktejly
Přijďte s námi ve čtvrtek 30. listopadu od
18 hodin přivítat adventní čas společně
s našimi vzácnými hosty zpěvačkou
Bárou Basikovou
a dětským sborem
kostela svatého
Tomáše. Čeká na
vás svařák, kakao
a sladké potěšení.
Rodiny a děti jsou
vítány.
Těšíme se
na vás
na Augustine Terrace,
Letenská 12/33.

Od 1. listopadu si můžete
v Refectory Baru pochutnat
na zimních koktejlech. Pro
milovníky venkovního posezení jsme vybavili naše Arkády ohřívači a teplými dekami.
V adventním období se můžete těšit na idylické večery
u vánočního stromečku.

Doporučujeme ochutnat:
SUMMER IS GONE
Základ tohoto koktejlu je Amaretto
185 Kč
THE OCTOBER MIST
Horký cocktail jehož základem je Cognac Remy
Martin V.S.O.P
295 Kč

Mario
egger

Vážení přátelé
Malé Strany,

velmi se na vás těším
u slavnostního rozsvícení našeho vánočního stromu. Bude mi
velkým potěšením se
s vámi potkat a přivítat společně s vámi
nádherný
adventní
čas. S přátelskými pozdravy.
MARIO EGGER
Generální ředitel
Augustine, a Luxury
Collection Hotel, Prague

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE, letenská 12/33, praha 1, 110 00
e-mail: restaurant.augustine@luxurycollection.com, tel.: +420 266 112 280, www.augustine-restaurant.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. prosince
Modré okénko
získává...

Volejte pana Martina cibulku
777 122 009. Čtěte mimo jiné
v kavárně Živá voda (petrov 2)

Zvířata
Starého Města

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

MaRta KUBIšoVÁ
zpěvačka

Rouzloučila se
v Lucerně se
svou bohatou
kariérou, přerušenou zákazem.
Tip: Čtenáři SN

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

BlecHa pSí
Aspoň jednou v životě
ji má polovina psů
Starého Města. Ale klid,
na člověka nejdou!
Miroš Skála

Proč čtu

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

IGOR KUKLIŠ
Agentura Lesser
„Protože jsou noviny
pestré jako paleta
služeb naší cestovní
agentury.“

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
MIloVníK pořÁdKU. „Vy tam dole, přestaňte už s tím házením bláta!
My chceme mít Prahu čistou, krásnou a jen pro sebe!“

51 odběrních míst

Foto: Archiv

Foto: Monika Höppner

30 Kč

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce

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

Kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578
Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21. Holičství a kadeřnictví Barbarella,
Valentínská 7. Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3,
na recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní 9., III.
patro. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Perníčkův sen, Haštalská 21. Bugsy´s
bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné). Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární
kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues
Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská
ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Rugantino, Dušní 4. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní
20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova
24. U Rudolﬁna, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coﬀee House,
Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Casino Magic
Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antikvariát Judaica, Široká 7.
Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4
- Nusle. Casino Magic Planet, Soﬁjské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie U Zlatého
kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol.
s r.o., Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha - Můstek s.r.o., 28. října 5, Praha
1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spálená 53. Farrango,
Dušní 15. Restaurace Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny
8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28. HaFstudio, Ostrovní 16. MOOo by the Castle, Jánský vršek 8. Camel
Active, Na Perštýně 17.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

atelIÉRoVÁ SoUSedStVí
Do 9. 1. 2018

Marcel duchamp, Raymond duchamp-Villon,
Jacques Villon, František Kupka a další.
Výstava ve spolupráci s Musée National d‘Art Moderne - Centre Pompidou Paris představuje volné uskupení umělců, kteří se usazovali na pařížském předměstí Puteaux
a zasáhli do vývoje moderního umění. Výstava u příležitosti
narozenin paní Medy Mládkové.

MUŽ S Hořící
HříVoU!
eMIl FIlla
a SURRealISMUS
1931 - 1939
Do 11. 2. 2018
Výstava věnovaná dílu
a osobnosti Emila Filly
a autorům, kteří tvořili
v počátečních letech surrealismu, mj. Emil Filla,
František Janoušek, Rudolf Krajc, Vincenc Makovský, František Muzika,
Jindřich Štyrský, Karel
Teige, Toyen, František
Vobecký, Alois Wachs-

man. Kurátor výstavy:
Dr. Karel Srp.

JaRoSlaV
VoŽnIaK

Od 9. 12. do 4. 3. 2018
Výstava dosud méně
prezentovaného autora,
jednoho z členů umělecké
skupiny Šmidrové, který
svým postsurrealistickým
přístupem a jistou formou
nadsázky patří k předním
tvůrcům normalizace. Projekt představí tvůrčí etapy
autora, pozornost však
bude věnována letům,
www.museumkampa.cz

R. Duchamp-Villon: Maggy neboli Portrét
paní Georges Ribemont-Dessaignes

kdy Vožniak vytvořil sérii
pop-artových ikon, vztahujících se k byzantským
předlohám, kdy místo svatých
mučednic znázornil dobové
ikony tehdejší popkultury.

další pRoGRaM

25. 11. Lektorská komentovaná prohlídka výstavy
Muž s hořící hřívou! Prohlídka zdarma k platné
vstupence, v 15 h
5. 12. Večerní program pro
dospělé. Sousedé z Puteaux, rezervace nutná.
V 18.30 h.

