Noviny, které si píší čtenáři sami
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15. listopad 2018

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

telefon: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

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

HORNÍČEK

ZDRAVOTNÍ SESTRA
ILDIKA LEHOTSKÁ
z útulné ordinace
MUDr. Jiřího Kučery,
Dlouhá ulice 16. Více str. 9

HORNÍČEKMUZEUM
NÁRODNÍ
JE ZPÁTKY
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Čtěte na str. 5
inzerce

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839
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Žertovná koláž: Ondřej Höppner

UTAJENÉ
FOTOGRAFIE
Z RODINNÉHO
ALBA

Foto: Ondřej Höppner
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek
Buřty na
černém pivu

86

Kč

ZELENÝM KOLOBĚŽKÁM HROZÍ ZÁKAZ
I NA STARÉM MĚSTĚ

U BETLÉMSKÉ
KAPLE
U Betlémské kaple 2

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

„

...kterou jsem zaslechl

„Ovci ostříháš
mnohokrát, ale
z kůže ji stáhneš
jenom jednou.“

Počasí

13°C

LISTOPAD
Teplý listopad,
závěje v zimě

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Koloběžky
blokují chodníky
turisté, kteří jezdí jako
Staré Město - Nad eleksmyslů zbavení, kde je
trickými
koloběžkami
napadne. Rozbité stroje
Lime se v Praze stahují
překáží chodcům.
mraky. Po zákazu v PraKoloběžka obecně přitom
ze 2 nyní hrozí i zákaz
na chodník (a do parků)
v Praze 1. Odstupující vesmí, ale jen pokud není
dení radnice se obrátilo
elektrická a pokud nejede
na magistrát, ten to nyní
příliš rychle.
řeší. V případě zákazu
by to zřejmě znamenalo
konec koloběžek Lime,
protože mimo centrum je
tato služba málo vytížená. Elektrické koloběžky
Problém je v tom, že ko- vyvinou rychlost až
60 km v hodině.
loběžky využívají hlavně

Víte, že...

Anketa Staroměstských novin

Který listnatý strom
na podzim neopadává?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
VLTAVA

STARÉ
MĚSTO

9 037 obyvatel

Principál Divadélka Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Kateřina
Janečková

„Dub a habr.
A též naše divadelně rekvizitní
stromy.“

„Dub, jak ví
každý kromě
čerta a vzteky
pak list dubu
rozcupoval…“

„Neodpovídala
jsem už na to
někomu někdy?
Takže vím, že to
je dub.“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová (9)
Mluvčí mladé
generace

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Proč se
ptáti botanika,
zeptejme se
hrobníka…“

„Z pohádky
vím, že to je
stoprocentně
dub.“

„Napoví pohádka
Jana Wericha
Až opadá listí
z dubu.“

Roman
Korda

Divadelní
a TV herečka

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

Býv. ředitelka Společnosti F. Kafky

Zpravy

NAŠTVANÍ O
NEJEZDÍ,
Staré Město - Doprava
na křižovatce Lazarská
a Spálená je na nule. Několik týdnů vidíme jen
jiskry pod sbíječkami
cizojazyčných pracantů.
Tramvaje ale nejezdí, cesty domů se prodlužují až
o několik hodin.
Mimo provoz je několik
tramvajových linek, především pak tramvaj číslo
22, která patří mezi nejoblíbenější v Praze.
Občané poukazují na to,
že jde o šlendrián, a ptají
se, proč je tato křižovatka
opravována právě nyní
a proč to trvá tak dlouho.
„Někde jsem četla, že jde
o nejvytíženější křižovatku na světě. Podle mě je
to výmluva, která všechno jen zhoršuje,“ řekla
Staroměstským novinám

nespokojená cestující na
zastávce před uzavřeným
výstupem z metra stanice
Národní třída.
„Možná to vypadá, že výluky probíhají náhodně,
ale opak je pravdou. Jde
o sled akcí, které na sebe
navazují,“ uvedl mluvčí
Filip Drápal z ﬁrmy Ropid, která je za výluku odpovědná.
Na nefunkčních zastávkách je místy zavedena náhradní doprava, jsou tam
informační cedule. Občané to však považují za
nedostatečné a hlavně se
chtějí dostat včas domů.

Víte, že...
Krizové místo lze
překonat volnou chůzí
za půl hodiny.

inzerce

Zpravy

inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Í OBČANÉ: TRAMVAJE
Í, KDO ZA TO MŮŽE?
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Dívka ze str. 3

ště MÍSTNÍ PŘEBORNICE

V TICHÉ HŘE NA HARMONIKU
Mary Haasová při své tiché
produkci, která trvala šest
hodin, než porota usnula.

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Čekání na křižovatce
Spálené a Lazarské
zabere důvěřivějším
cestujícím často
i několik dní...
inzerce

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.
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Vítěz Poražený

MICHAL
LUKEŠ
(Ředitel
Národního
muzea)
Národní muzeum znovu
otevřelo po velké
opravě.

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

TOBY SUN
(zakladatel ﬁrmy
Lime na elektrické koloběžky)
Nad elektrickými
koloběžkami
se v Praze
stahují temná
mračna.

CO NOVÉHO
V REDAKCI

Zpravy

UČENÁ TOULKA
PO VYKŘIČENÝCH DOMECH
DĚJINY PROSTITUCE NA STARÉM MĚSTĚ

Zavítal sem
i následník trůnu

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

Přednášel
MUDr. Sedmík

Foto: Ondřej Höppner

Účastníci
toulky
Ve dne

NEJMLADŠÍ redaktorka Anička oslavila své srpnové daváté
narozeniny s kamarádkou Pepinou ještě jednou v listopadu (pro
jistotu). Gratulujeme!

V noci

Pro velký zájem o dějiny prostituce na Starém
Městě pražském reprízoval Dr. Sedmík po pěti
letech Učenou toulku
KampaNuly.
Teoretickým úvodem zahájil ve vinárně u Červeného páva (Kamzíkova
ulice), dříve nejluxusnějším nevěstinci Mocnář-

Účastníci Učené toulky
pod lampou v Perlové ulici
ství, kam kdysi zavítali
i tak věhlasní mužové
jako například „Železný
kancléř“ Otto von Bismarck, či následník trůnu František Ferdinand.
Toulka dále pokračovala
ulicemi a uličkami Starého Města, kde se již od
12. století provozovalo
nejstarší řemeslo. Účast-

Foto: Jiří Kučera starší

NEJMLADŠÍ
REDAKTORKA SLAVÍ
POZDNÍ NAROZENINY

níci se na autentických
místech seznámili s pikantnostmi, které se zde
odehrály v dobách dávno
i nedávno minulých.
Učená toulka byla zakončena v Perlové ulici
u památníčku Padlých
žen a vzdala čest jejich
p. (jak je do mramoru vytesáno). Sepsal J.S.

inzerce

Barevný podzim
přeje všem čtenářům
malostranská cestovní agentura

LESSER

Přijďte naplánovat
svoji cestu do zahraničí
osobně v pohodlí naší
kanceláře, nebo nás
kdykoliv kontaktujte.

Denní menu
za 119 Kč
Výběr ze tří jídel
s polévkou,
malým pivem
nebo
malinovkou.

Na vaši návštěvu se těšíme!

Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

www.airtickets.cz

www.starapraha.eu

Tržiště 13, Malá Strana
tel.: 257 534 130,
606 688 982
email: info@airtickets.cz

KAMPÁRIUM
Restaurace & Steak

▪ Polední menu od 95 Kč, steaky,
nabídka dalších jídel, včetně veganských a vegetariánských
▪ Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák
z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
▪ Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
▪ Domácí limonády studené i horké, chutné mošty
a belgická čokoláda
AKCE LISTOPADU

• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v listopadu 12. od 19 h.
• Bílé víno Kampárium cuveé a červené Kampárium Alibernet.
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 www.kamparium.cz, FB

INZERCE 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.

●Žena hledá jen pro sebe
malý zařízený byt, garsonku, pokoj v dosahu mhd
v Praze do 7700 Kč na
klidném místě. Spěchá.
Volejte a nebo pište sms.
Email: skopalova@volny.
cz a TEL. 728269337 sms
●Maminka hledá podnájem pro sebe a dceru na
Praze 4, 10, 2. Dlouhodobě, s možností trval. bydliště. Tel.: 604 578 524.
●Výškové, údržbářské,
úklidové práce. Čištění fasád.www.houseservices.cz
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

MIROSLAV HORNÍČEK:
100
LET
OD
NAROZENÍ
Utajená manželka a záhadná smrt syna
Nové Město - Legendární všeuměl (herec,
fotograf, režisér, spisovatel) Miroslav Horníček
(†84) by se 9. listopadu
dožil 100 let.
Šest let vystupoval na
scéně Národního divadla. V roce 1955 se stal
partnerem Jana Wericha
v Divadle ABC. Poté vytvořil dvojici s Milošem
Kopeckým a také s Jiřím
Sovákem.
Při natáčení seriálu Byli
jednou dva písaři mu tragicky zamřel syn Honzík
(†21), když se při epileptickém záchvatu utopil
v rybníce.
V divadle ABC (Vodičkova 28) lze na 27 panelech
zhlédnout kariéru M. Horníčka na scénách Městských divadel pražských.

Mazlíčci
Starého Města

FELIX
Vypadá jako štěně, ale
je mu devět. Bydlí Na
Františku. Poslala:
Jiřina Kratochvílová
Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

Modré okénko
získává...
DAVID BODEČEK
Česká pirátská strana

Za postupné
a neúnavné
rozkrývání činů
bývalého vedení
radnice.

Ve své nejslavnější roli s Jiřím Sovákem
(seriál Byli jednou dva písaři)

Tip: Čtenáři SN

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

Proč čtu
Miroslav a Běla

Se synem Janem
na výletě

S Janem Werichem
inzerce

Foto: Monika Höppner

S manželkou Bělou
a synem Janem

PEPINA JEŘÁBKOVÁ
(9 let)
žákyně, sportovkyně
„Chci být chytřejší
a vědět víc o svém
rodném městě.“

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA
Již 7 let pomáháme
a podporujeme rozvoj
místní občanské společnosti

Pro více porobností
volejte Monice,
tel.: 777 556 578
nebo napište na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

Í
Zpravy
TN Y
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

POVOLEBNÍ
KOCOVINA
JEDNA URNA
VYSYPANÁ...

N

a tomto místě v minulých měsících či
letech vycházela doporučení, někdy
i upozornění na věci a události, které jsou běžnému čtenáři, tedy voliči,
skryté. Všeobecnou snahou bylo, aby občan
žijící v Praze 1 nebyl při svém volebním rozhodnutí ošálen.
Není ambicí této rubriky hodnotit, jestli naše
volba při posledních volbách byla dobrá, nebo
špatná. On to totiž dnes nikdo neví. Dnes bychom výsledky voleb hodnotili hlavně podle
svých pocitů a také podle toho, zda jsme volili
ty úspěšné, nebo naopak.
Výhodou je, že na hodnocení máme celé čtyři
roky. Jak půjde čas, budeme stále moudřejší.
Je pro zvolené zastupitele varovným prstem
skutečnost, že každý z nás má možnost za čtyři
roky volit jinak.
Váš Jeroným Pražský

FOTOFOTO-FEJETON

Bílý kůň přijel a přivezl
sníh v náklaďáku

Tema

NÁRODNÍ MUZ
SVĚTLEJŠÍ NEŽ
KONEČNĚ! Národní muzeum otevřelo 28. října po
několik letech oprav své brány. Také proto, že je do
konce roku vstup zdarma, se tu tvoří dlouhé fronty.
„Plně funkční“ však muzeum zatím není ani zdaleka
(velryba a mamut budou až příští rok). Opravy stály
skoro dvě miliardy korun.

5 těžkých chvil v dějinách muzea
NĚMECKÉ
BOMBY.
Muzeum bylo bombardováno Němci dne 6. května 1945, když už měli
válku prohranou. Zřejmě
šlo o akt nenávisti, možná
omyl (spletli si muzeum
s rozhlasem). Pilot Heinrich Häﬀner shodil na muzeum nejméně dvě bomby. Škody byly obrovské.

2
3

1

Národní muzeum
po německém náletu

BANKROT. Muzeum mělo vážné ﬁnanční problémy už před válkou a ta ho nakonec po obsazení Prahy Hitlerem zruinovala zcela.

KULOMET. 21. srpna 1968 poškodili vojáci vojsk Varšavské smlouvy průčelí budovy. Dávkou ze samopalu opětovali palbu, která vyšla
z budovy. Stopy po kulkách byly dlouhá léta připomínkou zrady tehdejší
československé vlády. Nyní jsou jizvy po výstřelech zahlazeny.

Čtená ř
reportér

4

VIDA! Po sněhu letos na sv. Martina ani památky.
S jedinou výjimkou. Před restaurací Provocateur (Petrská ulice) se objevil bílý kůň a přivezli sem i hromady
sněhu. Pohotový čtenář vše vyfotil a upozornil i na lyže
a hůlky, zapíchané v hromadách. Posílejte nám podobné fotky na redakce@staromestskenoviny.eu

METRO. Při stavbě metra trasy A roku 1978 praskl v důsledku podzemních odstřelů levý přední roh budovy. Ve zdivu vznikly trhliny, které
se směrem nahoru povážlivě rozevíraly. Celé uvolněné nároží bylo proto třeba hydraulicky nazvednout a podbetonovat.

5

MAGISTRÁLA. Největší ranou pro budovu bylo však bezpochyby necitlivé a bezohledné vybudování severojižní magistrály, která budovu ze dvou stran odřízla od živého městského prostoru. Budova začala
trpět hlukem, prašností nebezpečnou pro sbírky i stálými vibracemi.
inzerce

Kolena, která vás
dostanou do kolen…
Ochutnejte naše lahodné,
křupavé vepřové koleno
a jiné vepřové pochoutky,
které můžete zapít skvělou
tankovou plzní.
Najdete nás nedaleko
Karlova mostu
v Mostecké ulici č. 16
v nově otevřené
restauraci Pork’s!
Najdete nás na facebooku.
www.porks.cz

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)
Restaurace Pork’s
Mostecká 16
Praha 1 - Malá Strana

T

Otevřeno
po - ne 12 - 23.30 h
Tel.: 725 181 828

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

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Tema
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

UZEUM JE ZPÁTKY,
5 RAN OSUDU
EŽ DŘÍV! NA CESTĚ KE KRÁSE
Národní muzeum
28. října 2018.
Oprava trvala
42 měsíců.

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.
● 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).

Otevření provázel
obrovský zájem
veřejnosti

Vstupní hala
(mamut rovně a doleva)

● 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.

inzerce

V sezoně volebních kortešů (1/2)

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Pokračování příště

„A teď mi dáte oba hlasy, nebo to udám!“

„Hlas, nebo život!“

„Tady vidíte ten šlendrián dosavadní obecní
správy. Neváhejte a dejte hlasy straně naší!“

8

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

Ornitologická toulka lesem Petřína
LES, KampaNula a MY,
CO TADY ŽIJEME pořádaly v neděli 23. 9.
Ornitologickou toulku,
která nabídla účastníkům
pozorování brhlíka obecného, žluny zelené, sojky
obecné a dalších v lokalitě
se vyskytujících ptáků.
Průvodcem byl Jaroslav
Cepák z kroužkovací stanice Národního muzea,
který dlouhodobě sleduje
výskyty avifauny v centru
Prahy. Asistoval člen České společnosti ornitologické Martin Bursík. Oba
jsou z Malé Strany.
Vrcholným zážitkem exkurse bylo pozorování
houfujících se holubů
hřivnáčů. Nad Petřínem
jsme viděli více než tisíc.
I na zemi sbírali potravu
před odletem do svého

zimoviště ve Francii. Tak
veliké hejno hřivnáčů je
unikátním zážitkem, který ani největší pozorovatelé ptactva běžně nezažijí.
Pro děti měli manželé Cepákovi živého netopýra
rezavého, kterého chovají
jako hendikepovaného jedince doma. Petřínský les
je naší jedinečnou přírodní oázou v centru města.
Účastníci se též při debatě
s výtečným občerstvením
potkali se sestrami Boromejkami z nemocnice
pod Petřínem.
Byli seznámeni s projektem revitalizace zdejší zahrady. Též s výzkumem,
který z iniciativy Německé nadace o životní prostředí provádějí naši přírodovědci.

Účastníci toulky.
Vpravo průvodce Jaroslav Cepák,
vedle něj (s knihou) Martin Bursík

Naše akce

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

DOPORUČUJE
● Sobota 24. 11., 19 h
MiniPles
v Kavárně Čas.
● Úterý 4. 12.,17 h
Slavnostní přijímání
nových členů obnovené
Malostranské obce
Baráčnické.
● Středa 5. 12., 16 h
VÁNOČNÍ STROM NA
KAMPĚ + MIKULÁŠSKÁ
NADÍLKA (SOPMSH)
● St 5. 12., 19 h Koncert
Pepy Kocůrka a přátel
v kostele Na prádle
v Říční ulici.
● Pondělí 10. 12., 18 h
Výstava „Malostranská
setkávání“ v Hradčanské
galerii na Hradčanském
náměstí.
● Pondělí 24. 12., 14.30 h
ZPÍVÁNÍ KOLED S
HaFstudiem pod mostem
Karlovým na Kampě
u bistra Bruncvík.

Na stráni Petřína

Děti obdivovaly
netopýra

V lese Petřína

A PO TÉTO PTAČÍ TOULCE SE TĚŠÍME NA DALŠÍ,
KTERÉ DOPROVODÍ TAKÉ MARTIN BURSÍK
● ZA ZIMUJÍCÍM
PTACTVEM K ŘECE
Vltava je významným
zimovištěm
vodního
ptactva i ze severu. Vycházka po břehu malostranském z Klárova na
Kampu. Termín: leden/
únor 2019
● ZA PETŘÍNSKÝM
PUŠTÍKEM
Sovy žijí i na Malé Straně! Večerní vycházka

do ztichlé Lobkovické
zahrady.
Termín: leden/únor
● ZA PTAČÍMI
ZPĚVÁKY VRCHU
PETŘÍNA
Na Petříně hnízdí kolem 40 ptačích druhů
a na jaře se rozezní ptačím zpěvem.
Chystá se vycházka do
Seminářské a Lobkovické zahrady s názornou

ukázkou kroužkování.
Termín: květen/červen
Zváni jsou mladí i staří, nejen rodiče s dětmi.
Přesné termíny Toulek
budou uváděny v Malostranských, Staroměstských a Novoměstských
novinách.
Nejčerstvější informace
najdete vždy na www.+
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.

Foto: Kateřina Jacques

POŘÁDÁ
A SPOLUPOŘÁDÁ
● Pátek 23. 11.
Slavnostní schůze
členstva Klubů
KampaNuly (7 let)
a Šatlavy (3 roky) + Zlaté
Prahy a TURAS.
● Neděle 2. 12., 16 h
VÁNOČNÍ STROM
KampaNuly na
Betlémském náměstí.
Sbírka pro Dětský
domov.
● Pondělí 24. 12.,15 h
STĚDROODPOLEDNÍ SVAŘÁK NA
KAMPĚ U SOCHY
BRUNCVÍKA. Muzikanti
z Kampy.
● V zimě
TOULKY PRAŽSKOU
PŘÍRODOU: Ptactvo
Petřína, Kampy,
Vojanových sadů
a břehů Vltavy.
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JAK JSOU DŮLEŽITÍ PORAŽENÍ
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 to vypadá, že se ke
zdárnému konci blíží
i druhý poločas volebního klání v Praze 1.
Myslím tím povolební
dojednání, kdo s kým na
čtyři následující roky vyfasuje klíče od naší radnice.
Samozřejmě k vítězům
patří také poražení, jinak
by volby nebyly volbami.
Jako u nás na vsi. Před
čtyřmi roky tam kandidovala uskupení, co se jme-

novala Za obec krásnější,
druzí Pro obec, také se ke
slovu hlásili místní hasiči
doplněni fotbalisty.
Tehdy jsme před volbami od každých dostali
do poštovních schránek
motivační dopis. Jedni
slibovali, že začnou budovat kanalizaci, druzí
slibovali, že ji i dokončí,
a třetí přesvědčovali, že
nejlepší je kanalizaci vůbec nezačínat.
Dá se tedy soudit, že
hlavním motivem pro sestavení místního zastupitelstva se v minulých volbách stala míra plnosti
jednotlivých septiků.

Letos bylo vše jinak.
Nevím, jestli se na to někteří už vykašlali, nebo
se domluvili předem,
prostě v mé vsi sestavili
jedinou kandidátku.
Takže ještě než se otevřely volební místnosti, bylo vše jasné. Výsledkem bylo, že před
letošními volbami mí
sousedé žádný dopis
nedostali. Žádný slib,
žádná výzva.
Na tomto příkladu
je zřejmé, jak důležití pro naši demokracii jsou právě ti
poražení.
Listopad 2018

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Petr Burgr,
jeho glosa

A já myslela, že volím Čižinského a on to bratr
Vážená redakce,

Staroměstské noviny
číslo 10, říjen 2018

tak jsem byla volit, chodím pokaždé, protože si
myslím, že je to má občanská povinnost.
Dřív jsem volila TOP 09,
protože mám velmi ráda
knížete Karla Schwarzenberga a vždy mě potěšilo,

NA STOPĚ

když jsem ho zahlédla
v Mlýnské kavárně, nebo
na nějaké akci.
Tentokrát jsem se ale
rozhodla, že to chce změnu, vedení radnice se
v tom plácalo, pořád samé zákazy, cyklistů plné
chodníky a předražené

KATEŘINA
KLASNOVÁ

STARÁ RADA RYCHLE HRABE

Po prohraných volbách
prohlásil starosta Lomecký, že „výsledek přijímá, ale že z toho, co
máme před sebou (rozuměj nová politická reprezentace), jde trochu
strach.” Strach ze změn
má asi celá končící rada,
jak jinak si vysvětlit jejich
horečnatou činnost před
volbami a hlavně po nich.
Nejvíce teď radní prodlužují, patrně v zájmu občanů, dobu nájmu lukrativních nebytových prostor.
Oblíbeným datem se stal
rok 2023, 2025, případně
2027, pochopitelně plus
pětiletá opce. Většinou tu
je navíc nájemné za hubičku. Rada takto prodloužila
nájem např. jugoslávským
podnikatelům se suvenýry v Celetné, bývalému
místostarostovi Valentovi (ODS), který podniká
nejen v zelenině ale i ve
sportu (jde to fajn, když za

Radnice
m2

více než 300
platíte 15
tisíc Kč měsíčně), zkrátka
nepřišel ani exstarosta
Dvořák (ODS) s kancelářemi pro Hospodářskou
komoru Prahy 1 u Lucerny
(180 m2 za 12 tisíc měsíčně) či galerie jeho exženy
v Dlouhé.
Pro velký úspěch jsou nevypověditelné
„farmářské” trhy na Uhelňáku
a změn po volbách se nemusí obávat ani současný
nájemce restaurace Petřínské terasy. Další obrovské prostory restaurace
a hudebního klubu zvící
660 m2 v Haštalské pro
změnu rada nedávno při-

klepla za výhodný nájem
170 tisíc Kč měsíčně, ale
asi to nestačilo, a tak nájemce nebude platit vůbec
nic celé dva roky.
A jelikož nejen samými
pronájmy nebytových prostor živ je politik, pro jistotu radní odmávali i pár
zakázek. Na jejich obhajobu podlimitních, milionek
sem, milionek tam, sem
tam nějaká vícepráce, to
se v rozpočtu “vsákne”. Že
se rozhodli schválit i zakázku na projektové práce na stavbu podzemních
garáží pod Dvořákovým
nábřežím za deset milionů
korun? Proč by měla být
radnice investorem garáží za více než půl miliardy
z obecních peněz, mi nikdo nikdy nevysvětlil.
Patrně je jméno Dvořák
nějaké začarované...
Co všechno do vzniku nové
rady stihne ta stará ještě
vymyslet? Tipnete si?

bály. Nejdřív jsem chtěla
volit hnutí My, co tady
žijeme, byla jsem pevně
rozhodnutá. Pak jsem si
ale všimla, že tu kandiduje také pan Čižinský
z Prahy 7. Asi se přestěhoval na Malou Stranu,
myslela jsem, protože

jsem ho tu párkát zahlédla na kole. Tak jsem si
řekla, že když změna, tak
pořádná a nakonec jsem
volila jeho.
Až po volbách vyšlo najevo, že šlo o jeho bratra.
Toho ale vůbec neznám.
Alena Š.

PRAKTICKÝ LÉKAŘ

PRO DOSPĚLÉ, FIREMNÍ + ZÁVODNÍ LÉKAŘ
I OZDRAV. CENTRA-RELAX ARTE SANATORIA

MUDr. Jiří Kučera
ORDINACE
Praha 1, Staré Město, Dlouhá 16

----------------------------Vyšetření v ordinaci, návštěvy doma
i nové registrace vždy po tel. objednání

Tel.: 222 313 439

Nová sestra: Ildika Lehocká
-------------------------------

ORDINAČNÍ HODINY:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

návštěvy
8 - 12:00 návštěvy
8 – 12:00 návštěvy
8 – 12:00 návštěvy
8 – 13:00 návštěvy

13 - 18:00
14 - 16:00
13 – 15:00
14 - 16:00

---------------------------------------------------------

(Návštěvu lékaře doma v pondělí v poledne
objednávejte do 11:00 mob: 605 216 143)
-----------------------------------------

Přijímáme nové pacienty!
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

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

Pavlica s Hradišťanem
vánočně

Nenechte si ujít 4. 12. vánoční koncert s názvem
Společně a vánočně v
Lucerně. Zahraje Hradišťan s J. Pavlicou,
dále vystoupí M. Kociánová, Antikvartet, D.
Vančura a další.

Přihlaste malé
umělce do HaFu

Vaše děti (od 3 do 19 let)
mohou navštěvovat v HaFstudiu v Ostrovní 16 např.
kurzy divadelního i ﬁlmového herectví a také hudební kurzy. Na děti se těší lektorky Monika Höppner,
Ivana Balkovská…

Voskovec a Werich
Na zábradlí

Divadlo Na zábradlí je zpátky.
Navštivte např. 28. 11. od 19 h
představení
Korespondence
W + V. V roli Wericha se objeví
Jiří Vyorálek a Voskovce hraje
Václav Vašák.
K

V DUPu39
to žije

Jiří
Pavlica,
muzikant

Martina
Kociánová,
pěvkyně

Kulturní nástěnka

Jakub
Gottwald,
herec

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

LISTOPAD - PROSINEC

Koncert - 18. 11. v 19 h - NEJKRÁSNĚJŠÍ NEAPOLSKÉ PÍSNĚ A MELORudolﬁnum DIE - Rudolﬁnum, Dvořákova síň - G. Gambi, G. Desiderio, B. Slezáková… Senioři
vstup zdarma, občané P 1 30 % sleva.

VOLEJTE IHNED

Koncert - Út 4. 12. v 20 h - SPOLEČNĚ A VÁNOČNĚ - Lucerna Praha - Velký sál - Vánoční koncert. Hradišťan a Jiří
Pavlica, Martina Kociánová, Antikvartet
a Dušan Vančura…

777 556 578
(MONIKA)

Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu,
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, reprodukce Puchnerova oltáře, portréty…

Vynikající J.
Somr
a M. Holý září v představení Stařec a moře ve
Viole v režii L. Engelové.
Nejbližší představení podle
novely Ernesta Hemingwaye uvidíte 13. 12. v 20 h.

Hornická paráda
v Praze

U příležitosti oslav svátku sv. Barbory a přijetí zástupců hornických
spolků ČR v Poslanecké
sněmovně
Parlamentu
ČR se uskuteční 4. 12.
Hornická paráda. Průvod
asi 200 krojovaných bude
doprovázen strážníky MP
na koních, hraje hornická
kapela. Půjde se od restaurace U Parlamentu až
ke sněmovně a do Baráčnické rychty.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

Děti - DIVADELNÍ KROUŽEKV HAFSTUDIU - Ostrovní 16 - Přihlaste mladé divadelníky do HaFstudia. Divadelní
kroužek každou středu. Pro více info volejte Monice: 777 556 578.

Užijte si Hemingwaye
ve Viole

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

Festival - 16. 12. - 6. 1. - ČESKÉ DOTEKY HUDBY - Nenechte si ujít skvělé
interprety na uznávaném festivalu. Načeva, Pavlíček, Klánský, Fišarová, Savka
Program na: www.ceskedotekyhudby.cz
Divadlo - Po 17. 12. v 19.30 h - POD
KONTROLOU - DUP 39, Charvátova
39 - 22 scének, 25 postav. Hranice mezi
realitou a ﬁxními ideami mizí. Režie: Ewa
Zembok. www.divadlox10.cz

Soubor Divadla X10 můžete vidět hrát v inspirativním prostoru DUP39
v Charvátově 39. Např. 22.
11. a 13. 12. na Superpozici,

ve které hrají J. Gottwald
a J. Křivánková.

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

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 (LXI.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL:
Řehoř - brouk lichotí prokuristovi

Jak prokurista ohrnul rty

Slavné ženy

Božena Šustrová

Foto: Archiv SN

Adina
Mandlová,
kamarádka

Václav
Vydra,
objevitel

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Skladatel J. Mysliveček má
bystu na domě Melantrichova 13.
Zde žil, než se odstěhval do Itálie.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

www.malostranskenoviny.eu

hořových slovech odvrátil
a jen se po něm s ohrnutými rty ohlížel přes poškubávající rameno.
A během Řehořovy řeči
chvilku klidně nepostál,
nýbrž nespouštěje z ŘeFranz Kafka
hoře oči ustupoval ke
(1883 - 1924)
dveřím, ale zcela pozvolGenius tajemna
na, jako by bylo tajně zas břitkým smyslem pro humor
kázáno opouštět pokoj.
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Otázka: Víte, jak se jmenuje mim, který má bystu na
Anenském náměstí č. 5?
Nápověda: Jeho jméno je
jako malé kvítí.

[

Co nového
za vodou

Divadelní a ﬁlmová herečka

„Pane prokuristo, řekněte mi, než odejdete, slovíčko, abych viděl, že mi
aspoň z malé části dáváte
za pravdu!“ Ale prokurista se už při prvních Ře-

Poznáte, jářku,
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Světla
Svozilová,
kolegyně

Jejím osudem
se stal Caracas
Božena Šustrová (1915
- 2008) od čtyř let hrála
v náchodském divadelním
spolku. Později si jí všiml
herec Václav Vydra, který ji 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
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Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

PABLO PICASSO:
VÁŠEŇ A VINA
Do 15. 1. 2019

Jsem Malostraňák. Rád se
ujmu prodeje nebo pronájmu
Vaší nemovitosti.
• Znám každý kout
Malé Strany
• Vaši nemovitost
prodám do tří měsíců
a poskytnu kompletní
servis s převodem
• Najdu solidní nájemce
pro Váš byt

Ing. Daniel Kotula, volejte: 739 343 871
Pište: daniel.kotula@re-max.cz
www.kotula.cz/malastrana.html

Výstavu ikony světového umění Pabla
Picassa. Cyklus La Suite Vollard o 100
výjevech ze života umělce a jeho zápasu
o tvorbu je zapůjčeno z Musea Reina Sophia v Madridu. Dílo z let 1930 - 1936.

FRANTIŠEK
KUPKA:
LEGIONÁŘ
A VLASTENEC

Do 27. 1. 2019
Výstava představí jeden
z důležitých, nicméně
v kontextu Kupkových realizací ne tak často zmiňovaných momentů - jeho
zapojení se do snahy nalézt nový vizuální styl mladé republiky. Cílem projektu je poprvé přehledně
představit všechny aspekty Kupkovy činnosti, které
se období 1914 - 1920 týkají - od kreseb, návrhů až
po realizace.

FRANTIŠEK
KYNCL: BOD,
ČÁRA, PROSTOR

Do 13. 1. 2019
Výstava Františka Kyncla, významného českého
exilového umělce, představitele konstruktivních
tendencí a člena Klubu
konkretistů, zahrne pokud možno všechny oblasti Kynclovy tvorby.

VLASTA
PRACHATICKÁ:
PORTRÉTY

Do 20. 1. 2019
Tvorbu přední české sochařky Vlasty Prachaticwww.museumkampa.cz

ké, členky skupiny UB 12,
která se věnovala výhradně sochařskému portrétu
a v tomto oboru se stala
jednou z nejrespektovanějších osobností českého výtvarného umění.
S manželem Stanislavem
Kolíbalem a dalšími byla
členkou skupiny UB 12.

STÁLÁ EXPOZICE
FRANTIŠEK KUPKA
& OTTO GUTFREUND
& JIŘÍ KOLÁŘ

Zcela unikátní stálé expozice významných osobností ze sbírky J. a M.
Mládkových.

