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Noviny, které si píší čtenáři sami

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. 3/ roč. IX
15. březen 2018

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

MATUSKA
ˇ

ŠEST OSUDOVÝCH ŽEN
A JEDEN BYT NEZKROTNÉHO WALDEMARA

ena 1 S S e 30 Kč vč. P . Poskytu e ATS, www.platmobilem.cz
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Staroměstské
servírky

Kapitán Korda

NA STOP Ě

ertovná koláž Ondře

ppner

PES GÉNIUS
PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

Zpěvák Waldemar
Matuška

Dům na Václavském
náměstí č. 39

Více str. 6 - 7

UMÍ ZAVOLAT HASIČE,
NAJDE HOUBY
Čtěte
na str. 52 - 3
Čtěte
na straně

inzerce

.vojanovysady.c
Tel.: 0 00 4 ,
31 3

oto:

oman Korda

VIKY & MAKY

z re s ta u ra c e A tm o s p h e re
Karolíny větl
nesou
vynikající pečená ebra
a 215 Kč nakládaný
hermelín a
Kč a k tomu
lahodnou l ničku a 45 Kč.
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Kuřecí stehno
s bramborem
99 Kč

Nové zprávy
ze taré o ěsta

RVAČKA O RADNICI:
NEJLEPŠÍ ÚDER
MEDIÁLNÍ
PODPORA

KDY: 27. února 2018 KDE: Praha 1
Restauace
HAVELSKÁ KORUNA,
Havelská 21 a 23

Jednou větou
Ondře
ppner

éfredaktor
Staroměstských
novin

Věta, kterou jsem zaslechl:

Umění je
nejlepší způsob,
jak dát realitě
sbohem.

„

Počasí

10°C

BŘEZEN
řezen, za kamna
vlezem a pak se uvidí...

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Vs.
Eva
Špačková
(ODS)

VÍTĚZ

Vs.

Petr
Burgr
(KDU/ČSL)

Staré Město - Předvolební boj už začal! Nezapomínejme, že Praha 1
je nejbohatší městskou
částí v celé republice
a být tady zastupitelem je
velká čest.
Komunální volby jsou již
v říjnu a tak: Kdo bude
znovuzvolen, a kdo ostrouhá? Zastupitelé se

Jan
Krejčí
(TOP 09)

už střetávají v debatách
v Domečku na Kampě.
Poslední debatě 27. 2.
dominoval Petr Burgr,
z úspěšné koalice My,
co tady žijeme se svým
klidným, zralým a vtipným
přístupem. Příště (15. 5.)
se střetne Alena Ježková
(My, co tady žjeme) a Daniel Hodek (ČSSD).

Anketa Staroměstských novin

Jak se pozná, že
do Prahy přišlo jaro?

STARÉ
MĚSTO

Roman
Korda

Principál ivadélka omaneto

Petr
Skála

Orlo ník Staroměstského orlo e

Kateřina
Janečková

„Kočičky
vycházejí
v minisukních.“

„Jednoduše.
Krásnější polovina lidstva
odloží tepelnou
izolaci a…“

„Z náplavky
se stane
přelidněná
zóna.“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová (8)

Petr
Hejma

„Klukům hučí
v uších, holky
sukně zkracujou
a v kavárně se
pije káva…“

„Zubaté
sluníčko víc
táhne lidi a psy
ven a všechno je
barevnější.“

9 037 obyvatel

ivadelní a televizní herečka

ůležité
telefony

olicie:...............................1
áchranka .......................1
asiči ................................1 0
ís ová linka ....................11
edakce taroměstských
novin ...................
ěstská policie... 4 4
tátní policie ...... 4 1 30

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

ÚŽASNÉ! AM
MĚSTA NAŠLA
Staré Město - Neuvěřitelné! Pomořanský trpasličí špic Amálka potvrzuje
svůj velký talent na hledání hub, konkrétně hřibů.
Každý rok má její panička
smaženici, nehledě na to,
zda je zima, nebo léto.
V lese u Rožmitálu pod
Třemšínem, kde byla před
pár dny Amálka s paničkou Gitou Královou z Můstku na Starém Městě a dalšími členy rodiny, našla neuvěřitelných 100 hřibů tak,
že je vyčenichala, sedla si
a štěkla.
„Vešli jsme do lesa, všude
byl sníh,“ vypráví paní Gita
Králová. „Amálka začala
pobíhat kolem, chvílemi se

ztrácela a pak se vynořovala. Tu z křoví, tu zpoza
skály, na které trčely rampouchy.“
Pak paní Gita s rodinou zaslechla štěkot. Šli po zvuku
a zjistili, že Amálka sedí
u hromady sněhu a signalizuje, že něco našla. Paní
Gita, zpočátku nedůvěřivě,
začala hrabat ve sněhu.
Jaké bylo její překvapení, když pod sněhem našla několik malých, ale
pevných hřibů! Situace
se několikrát opakovala.
Rodina odcházela z lesa
s plnými košíky.
Amálku najdete denně v kavárně Botega na Kampě
v uličce Jiřího Červeného.

Máte podobný příběh? Pište na e-mail:
redakce@staromestskenoviny.eu
inzerce

Slevový kupón
na masá e

ěší se na Vás Jiřina Hrubá mas rka
a dravotní sestra s me inárodními
mas rskými kouškami a pětiletou pra í

S t í m t o k u p ó n e m sleva 20
pro čtenáře těchto novin.
latí do . 4. 2 1 .

Tyto noviny vychá ejí
na emí tar ho ěsta
tedy ZDE
VLTAVA

Zpravy

editelka Společnosti . Kafky

luvčí mladé
generace

Spoluzakladatel
Kampa uly

„Že na spoustu
Pražáků
přišla jarní
únava.“

%

klasická relaxační masáž pro uvolnění bolestivých
svalů - původní cena před slevou 5 Kč
ruční celotělové lymfatické masáže - původní cena před
slevou 5 Kč
ornova metoda - masáž - původní cena před slevou 45 Kč
reussova masáž původní cena před slevou 45 Kč
dresa

asérka iřina rubá, U vonařky , Praha
Objednávky: 770 680 417
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

AMÁLKA ZE STARÉHO
ŠLA 100 HŘIBŮ. V ZIMĚ!
ště

MISS
DRŮBĚŽ
ístní mistryně v panto-

mimick m tvárnění labutě
ale i kr ty Jiřina otěmkinová
při sv mistrovsk produkci.

oto: outube

Bouřlivý
rok
1918

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Paní Gita Králová
se svým miláčkem

Amálka z Můstku
se svým úlovkem
inzerce

PRÁVĚ VYCHÁZÍ ON TO
EBYL!
N
NOVÁ KNIHA
ONDŘEJE HÖPPNERA,
VYDAVATELE TOHOTO LISTU
K MÁNÍ U DOBRÝCH
KNIHKUPCŮ.
Na Starém Městě
například:
● KOSMAS, Perlová 3
Na Nové Městě:
● NEOLUXOR
(Václavské nám. 41)

Objednejte též
na internetu
www.daranus.cz

Ondřej
Höppner

Staroměstské noviny sou ne vět í
noviny na Starém ěstě. ycháze í
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
dou do v ech místních schránek, ma í
přes 0 odběrních míst. tenost e cca
40 tisíc čtenářů. Tel.:
55 5 .

&
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telefon redakce: 775 949 557

Vítěz ora en

PETR
KUČERA
elení
Aktivně í
zastupitel
na Praze 1.
Odmakal si
nemocnici a
ranti ku .

POŠTOVNÍ
DORUČOVATELKY
anci na důsto ný plat, cca
kolem 30 tisíc
kč měsíčně, im
zatím hatí odvolání ředitele.

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

Zpravy

Nové zprávy ze Starého Města

ORLOJ MÁ NOVÝ,
ZLATÝ CIFERNÍK

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

PRABABIČKA
SLAVÍ 90.
NAROZENINY

ppner
oto: Ondře

Opravy za takřka
10 milionů Kč by
měly být dokončeny
do konce roku

Radní JAN WOLF,
který bdí nad
opravou orloje

Prababička
Anna
REDAKČNÍ prababička Anna
oslavila krásné 0. narozeniny
v penzionu pro seniory v etovicích u lanska. Se la se celá rodina, od nás dostala dort a píse .

Na Staroměstské radnici
byly 9. 3. v pravé poledne zprovozněny hodiny
umístěné pod ochozem
věže radnice.
Poválečné černobílé ciferníky
nahradily černozlaté, které
se vzhledem podobají těm
z roku 1787, kdy se hodiny na
věži objevily poprvé. Číslice

jsou pozlaceny 24karátovým
zlatem, což je úžasné. „Práce
jsou v plném proudu,“ řekl
Staroměstským novinám radní Jan Wolf (KDU/ČSL),
pod jehož vedením ve spolupráci s orlojníkem Petrem
Skálou dochází k historicky
nejvýznamnější proměně největší pražské památky.

Nový ciferník

DŘÍVE & DNES Templová ulice (vzadu kostel. sv. Jakuba)
Dnes

oto: Archiv

oto: encovy pindy

1904

VÍTE, ŽE:

ázev e užíván iž od 14. století podle ádu templářů, kteří se v této ulici usadili.

Kde to je

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze ste ného místa na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Z
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Í
Zpravy
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S
MÍ ÍBĚH
PŘ

MÍSTNÍ VZPOURA
, PROTI BABIŠOVI
Staré Město - V mohutný protest
proti premiérovi Andreji Babišovi se 5. března zvrtla demonstrace
namířená původně proti tomu, že
byl Zdeněk Ondráček, který jako
mladý policista rozháněl obuškem
davy 17. listopadu 1989, zvolen do
čela parlamentní komise pro kontrolu policie. Ondráček, přezdívaný
„Mlátička“, pak pod tlakem veřejnosti na funkci rezignoval.
Miliardář Babiš a jeho hnutí ANO
drtivě vyhrálo parlamentní volby.
U voličů z centra Prahy však skončil v poli poražených.

Babiše
do koše?

Zisk hnutí ANO
v parlamentních
volbách 2017
v Praze 1
Zisk hnutí ANO
v parlamentních
volbách 2017
v celé ČR
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Čapí téma před
Zlatou husou

12 %
30 %

FOTO
M ír a
dl

Odhady počtu demonstrantů
na Václavském náměstí
se různí. My říkáme: 30 tisíc.
inzerce
inzerce

Atmosphere - café/pub
s atmosférou v srdci Prahy.
Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

PRAVOSLAV SOVÁK:
KRAJINY ČASU

Vyzkoušejte milé domácí prostředí,
tankové pivo, skvělá jídla
a vlastní muziku.

Do 27. 5. 2018

Obědy tady vařím
já - váš Jarys!

useum Kampa představu e dílo Pravoslava Sováka, mezinárodně uznávaného gra ka a malíře, enž se v zahraničí etabloval ako tvůrce vý imečných gra ckých souborů.
etrospektivní výstava uvádí výběr Sovákových ne výrazně ích prací od konce 0. let, přes tvorbu z let 0. až po
současnost. U příležitosti výstavy vydává useum Kampa
doprovodný katalog. Sovák působil v Olomouci ako asistent . rzavého, ehož tvorba umělcovu činnost ovlivnila.
Kurátorka: elena usilová.

JAN ZRZAVÝ

24. 3. - 1. 7. 2018
Komorní výstava málo
známých rzavého prací ze soukromých sbírek primárně doprovází
výstavu Pravoslava Sováka. Kurátorky:
artina ítková, Petra Patle chová.

chaře působícího ve
rancii nazvaná podle
prvního ze spisů ohannese Keplera, v němž
propočítává ta emství vesmíru. Paralelní výstava
probíhá v ámku Tr a
od . 4. pod názvem armonices undi. Kurátorka: iroslava a ek.

VLADIMÍR ŠKODA

DALŠÍ PROGRAM

20. 3. - 3. 6. 2018
ýstava ysterium osmogra cum českého so-

1 . . Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy
P. Sováka. 1 .30 h
www.museumkampa.cz

24. . Sobotní dílna pro
rodiče s dětmi. 1 h
. 4. Kurátorská komentovaná prohlídka výstavy
ana rzavého. 1 .30 h
1 . 4. ečer Pravoslava
Sováka. 1 .30 h
14. 4. Sobotní dílna pro
rodiče s dětmi. 1 h
21. 4. ektorská komentovaná prohlídka. 1 h
ezervace dílen a komentovaných prohlídek
na e - mailu: rezervace@
museumkampa.cz

Jídla s láskou připravuje kuchař Jarys.
Obědová nabídka od 115 Kč, denně výběr ze čtyř
hlavních chodů
Široká nabídka jídel - speciality, steaky, žebra, saláty,
burritos, burgery, pochoutky k pivu...
Čepujeme Pilsner Urquell a Excelent z tanku
Domácí limonády
Velký výběr whisky a rumů
Těšíme se na vás!
Otevřeno: 11.30 - 01.00 h
Adresa: vchod Smetanovo nábřeží 14 a Karolíny Světlé 33, Praha 1
Telefon: 222 222 114
Najdete nás na facebooku!
E-mail: atmoska@atmoska.cz
www.atmoska.cz
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telefon redakce: 775 949 557

NOVÉ ZPRÁVY
ZE STARÉHO MĚSTA
MASARYKOVO NÁDRAŽÍ:
JEN DALŠÍ NOVÁ OBLUDA?
Staré Město - Kolem
Masarykova nádraží má
vyrůst „město ve městě“, a to v režii investiční
skupiny Penta.
Místo nových bytů kanceláře a nákupní střediska, kterých je už tak

kolem víc než dost. Nová
výstavba, která změní
genia loci ve zhmotnělou
futuristickou vizi, je stále
(a to je dobře) předmětem diskuzí. Tu poslední
uspořádali Piráti v restauraci Rebel Wings.

RUKOVĚŤ
VOLIČE
Pro komunální volby 2018
řípad uditiny vě e
je d kaz aro ance
moci radnice ra y

S

5

por o budoucí podobu Juditiny vě e
stojící na lev m břehu Karlova mostu
je krystalickou uká kou aro ance moci
současn ho vedení radnice rahy 1.
ak to vypadá, hlad stavebních rem
toužících po dal í tučné zakázce,
ohrožu e sídlo Klubu a starou Prahu, instituci založenou už roku 1 00.
Předchůdci současného vedení radnice si už v 0. letech uvědomili důležitost Klubu a přenechali prostor v uditině věži za symbolické ná emné.
Tak si to shrneme. Oprava věže, zakázka ako hrom.
Poté, když z prostor nebyl dosud žádný pří em, kdo
by tlačil na vý i ná emného například z provozu něčeho ako e banka vín a podobně. zniká tady pokus o ednoduchou tro členku pro výpočet nepřímé
měry: á emné - lidové. eny vzhledem k umístění
na Karlově mostě - vysoké.
Třetím členem na í tro členky e napakovaný mě ec.
Kde skončí To si musíme vypočítat, ne lépe v podzimních volbách. Pokud to my, praž tí mě ané,
v pří tích komunálních volbách nerozdáme inak,
bude i uditina věž plakat.
Váš Jeroným Pražský

Tema

PŘÍBĚH WALDE
Z DOMU NA VÁCL
aldemar atu ka bydlel na adrese áclavské náměstí 3 v době, kdy zářil na prknech divadla Semafor. Tento dům e ako mucholapka. Přitahu e historii,
ména, slova, e díře, hrdiny a významy.
Staré Město - Příběh je
to příkladný. Waldemar
Matuška, ač pocházel
z nuzných poměrů, se vyšvihl na elitního zpěváka
divadla Semafor.
Do práce to měl kousek,
vlastně jen pár metrů.
Sousedé dodnes vzpomínají, jak jezdil po schodech na lyžích a že nikdy
nebylo tak veselo.
Zpěvák hitu „Jó třešně zrály“ dostal krásný půdní byt na adrese
Václavské náměstí 39.
Matuška měl ve velké
oblibě lukostřelbu a dokonce si zde zřídil na
chodbě malou soukromou střelnici. Po emigraci Waldemara Ma-

tušky do USA se do bytu
nastěhoval režimní skladatel František Janeček.
Nyní v něm bydlí jeho
syn Filip.
Matuška k tomu uvedl:
„Byl jsem stejně jako
můj kolega ze Semaforu Zdeněk Braunschläger a mnoho dalších za své rozhodnutí
zůstat v emigraci odsouzen k vězení a propadnutí majetku. V roce
1990 nás sice plně rehabilitovali, ovšem byt
nám vrácen nebyl.‘‘
Bytu po herci Zdeňkovi
Braunschlägerovi, který
také emigroval, se chopil
skladatel Zdeněk Barták.
Spolu s Janečkem založi-

li jedno z prvních bytových družstev v Praze.
Matuška prožil na adrese Václavské náměstí 39
vrchol své bohémské kariéry a jeho kolegyně ze
Semaforu si tu podávaly
kliku.
Část domu dnes patří
radnici Prahy 1, která
byty v něm pronajímá
turistům, ač tento druh
pronájmu sama kritizuje. Za byt pro dva zaplatí
turisté za jednu noc 2 tisíce Kč.

Víte, že...

V pr chodu domu
Václavsk náměstí
se upálil 2 . 2. 1
Jan ajíc pochode č. 2

V bytech pronajímaných radnicí bydlí
turisté, nájemníci nemohou spát

činžovním domě na
áclavském náměstí 3
radnice prona ímá edenáct bytů.
býva ící stálí obyvatelé domu si stěžu í, že e
turisté ru í, a to hlavně

v noci. „Hosté mají jenom jeden klíč a je zcela běžné, že při návratu
na apartmán zvoní i na
další zvonky. Dole se
pak sejde třeba i pět
nájemníků,“ říká eden

z obyvatelů domu an
míd, který si na situaci
stěžoval na ednání zastupitelstva Prahy 1.
adnice chtěla své byty
prodat, podivný obchod
zastavil magistrát.

íše vá a arásek, lověk jako ka d dru

Svědomí: Kus
Boha v nás
vá a Karásek
Kněz, písničkář
undergroundu,
věze totality,
nyní nezávislý
zastupitel též díky
podpoře alostranských novin .

Tak už je po volbách a po
olympijských hrách. A mně
se chce říct: „Díky. Dík za
volby - pro jejich těsnost,
dík za olympijské hry
v Jižní Korei, ta prokazovala harmonii celého světa a jeho nové horizonty.

T

Dík za volby.“ Už Tomáš
G. Masaryk řekl: „Lidé začínají myslet i jednat samostatně a na vlastní odpovědnost. Mistr Jan Hus
osvobodil svědomí.“
To se chce říct: Po 90 letech - to nám to trvalo a trvá
dál, snad až po 100 letech.
To už každému dojde. To,
že je staromódní horizont?
Spíš staro - nový horizont.
Žijeme ve stádiu tržního

hospodářství. Snad každý
z nás se chová tržně. A co
svědomí?
V Undergroundu už za
starého režimu na otázku
tržby a svědomí jsme odpovídali takto: „Pekař ať
peče chleba, lékař ať léčí to jsou věci nezbytné, ale
umělci, spisovatelé a muzikanti, ti ať nehrají ve
službách diktatury nacistické ani bolševické - to je

přidaná hodnota; umění
to je na počest, to má být
spjato se svědomím.“ Jsem
muzikant a chovám se dnes
tržně.
Dříve jsme hráli zadarmo.
Nyní hrajeme za peníze.
Benzín, nástroje a čas - to
stojí peníze a diktatura už
je dávno v trapu. Chovám
se tržně a co svědomí?
Jak říká píseň: „Svědomí - to je kus Boha také v nás.“

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

Tema

7

inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

LDEMARA MATUŠKY
ÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ
Václavské náměstí 39.
Upálil se zde
revolucionář Zajíc
a bydleli tu herci
z nedalekého
divadla Semafor...

Kalendárium
Starého Města
BŘEZEN

rantišek
ichý

Jarmila
Kr schlová

B e tty
ibichová

Jindřich
Štýrský

Betty Fibichová
*16. 3. 1846 Jilemnice
†20. 5. 1901 Praha
Operní zpěvačka, hvězda
Prozatímního divadla.
Josef Lev
*1. 5. 1832 Sázená
†16. 3. 1898 Praha
Operní pěvec. Přítel Bedřicha Smetany a Jana Nerudy.
Vojta Novák
*16. 3. 1886 Praha
†18. 3. 1966 Praha
Režisér Národního divadla, herec. Ve ﬁlmu např.
Jan Hus (1954).
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OSUDOVÝCH ŽEN
BOŽSKÉHO WALDEMARA

WALDEMAR
Nem

MATUŠKA,
nájemník

MILUŠKA
VOBORNÍKOVÁ

EVA
PILAROVÁ,
zpěvačka

PAVLÍNA
FILIPOVSKÁ,
zpěvačka

HANA
HEGEROVÁ,
zpěvačka

Příčina a následek (1/2)

átka na záplaty pro kluka

ám nápad

Spíchla sem si klobouček, mužíčku

OLGA
BLECHOVÁ,
manžekka

EVA
OLMEROVÁ,
zpěvačka

Jarmila Krőschlová
*19. 3. 1893 Praha
†9. 1. 1983 Praha
Tanečnice. Národní divadlo, Osvobozené divadlo.
Jindřich Štýrský
*11. 8. 1899 Čermná
†21. 3. 1942 Praha
Malíř, autor plakátů. Člen
spolku Mánes a Devětsil.
František Tichý
*24. 3. 1896 Praha
†7. 10. 1961 Praha
Malíř, graﬁk a jevištní výtvarník.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1917)

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Ke kloboučku patří kostýmek apla
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Charita

KampaNula

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

ZVEME VÁS NA X. KONFERENCI KAMPA - MALÁ STRANA, PRAHA 1 - STŘED SVĚTA

PETR HEJMA,
zakladatel spolku
Kampa ula

MY, CO TADY
ŽIJEME

Milí sousedé,

tar
ěsto ije a kypí
sousedským ivotem
v nikají nov spolky
pívá se hraje prostě
se de ije! Jsem rád
e i KampaNula je toho
součástí. V dy právě
občanská společnost
je d ka em e proti
aro anci moci l e bojovat. A nejen to - lze
i uspět. Díky vám.

Zveme na Konferenci
KMSSS, opakovaně konanou pro povzbuzení
a „zviditelnění“ středu
Prahy. Setkání historiků,
umělců, spisovatelů, ekonomů, lékařů a politiků
(zastupitelů), spolků, ale
především občanů, které
je každoročně zaměřeno
na ochranu historického
území, genia loci Prahy 1,
Kampy a Malé Strany především.
Každý rok je třeba čelit mnohým nepěkným
útokům ze strany úřadů, podnikavých zlatokopů atd., kteří by toto území
nenávratně poničili.
Zatím se za těch 10 let
snahy mnohému podařilo zabránit a tuto oblast

Naše akce

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

POŘÁDÁME:
● Pondělky od 18 h
Energetické cvičení
na půdě Domečku (Sally
Terreny) v parku Kampa
PŘIPRAVUJEME:
● Od dubna: Karel IV.
a korunovační klenoty
na Starém Městě, Kostel
sv. Havla, Petřín IV., 2x
Dějiny prostituce Malé
Strany a pak i Starého
Města (MUDr. J. Sedmík)
DOPORUČUJEME:
● Sousedská předvolební
setkání se zastupiteli
Prahy 1, Domeček - Salla Terrena na Kampě
(KC Kampa)
● Vždy druhou neděli
16 - 19 h: JAM JAZZ
na Kampě v Salle
(Domečku). Staří
jazzmani a krásné
zpěvačky.
● Vždy třetí pondělí
19 - 23 h: Zpívání
i tanec - spolek Kotva,
Jirka Zemánek a další

muzikanti v Šatlavě bez
kouře.
● Čtv 22. 3., 17.17 h
Malostranská beseda:
Konference, Kampa,
Malá Strana Střed Světa
i s příspěvky Nápadníků
KampaNuly. Od 19.19 h
hraní Muzikantů z Kampy. 15 let výročí!
● Pá + so 6. a 7. 4.
Happe Kampa Střed
Světa v parku na Kampě
a v okolí.
● Středy Franta Krupka
& comp Nicolasbar
(Tržiště 10) ● Středy
George Pacurar v Klubu
Míšeňská 3 (dříve
v Napě) ● Čtvrtky
Muzikanti z Kampy
v Nicolasbaru a v Šatlavě
● Neděle 19 h hraní
v kavárně Čas
● Neděle á 14 dní 19 h
Bubny L. Holzer v KC
Kampa ● Sobota 24. 3.
Moravský ples na Žofíně

i pro lidi vylepšit. Zachránil se park na Kampě před
zbytečně rozsáhlou rekonstrukcí za obrovské peníze
(více než 140 mil. Kč), což
by kácením, silnicí středem
a velkými betonovými plochami zcela změnilo jeho
klidnou podobu. Stačí pár
milionů Kč na opravu trávníku, cest, zavlažení...
Na Malé Straně se ustavily
další spolky a jejich programy a setkání v klubech
i na náměstích vylepšují
občanský život v jinak turisticky zaplněném městě.
Infrastruktura se pomalu vylepšuje, ale lidi jsou
tu, znají se a na ulicích
a v parcích se setkávají se
psy a malými dětmi. Také
s přáteli, co tu již nebyd-

lí, ale rádi sem docházejí
i vícekrát týdně do hospůdek zpívat, do divadel a na
koncerty do klubů, na výstavy. Jsou tu rádi, na ulici
i v parku se pozdraví, což
jinde v Praze není.
Vázla a prodražila se za peníze daňových poplatníků
i oprava Werichovy vily.
Došlo i k necitlivému kácení velkých topolů na Kampě. Náhradou vysazeno
pět tenkých sterilních
doubků.
Z důvodu potřeby další
spisovny OÚ a v rámci výstavby obrovských garáží,
se měla zavřít i Litograﬁcká dílna v Říční 11 Martina
Boudy. Je zde přes 80 let evropský unikát! Na nátlak
široké umělecké veřejnosti

a opozičních zastupitelů
od záměru upuštěno. Teď
se bojuje i o sochařský
ateliér Wichterlových na
Újezdě.
Klub Za starou Prahu
čelí útoku na svoji 90letou existenci. OÚ žádá
vyklizení Juditiny věže
a zbytečnou, drahou přestavbu na „turistické průchozí místo“.
Konference bude ve čtvrtek 22. 3. v Besedě. Doplní
otázky a odpovědi i ze Sousedských debat se zastupiteli v Domečku v parku na
Kampě (od února úterky
á 14 dní). X. Happening
bude v sobotu 7. dubna
v parku na Kampě.
Za organizátory
Dr. Jiří Kučera

etní poloha, Kavárna lýnská, TU AS, uzikanti z Kampy,
Praha 1, Klub a starou Prahu, K Kampa,
useum Kampa, aráčníci, Sokol OS, radčanské včely, SOP S ,
latá Praha, KP
, Klub atlava, s.r.o. o anovy sady,
alostranské, Staroměstské a ovoměstské noviny, Kampa ula...
POŘÁDAJÍ A ZVOU NA AKCI

P

,

V

Debata a sdělení historiků, umělců, lékařů, ekonomů,
politiků, zástupců spolků i jednotlivců - občanů.

V

V

V

h

Téma: J K
N Š
D V
Moderuje: Olga Sozanská ● vod i pozvání na appe Kampu Střed Světa
v parku . dubna ● . Kučera st., . Kotas, . Smetana ● K. ečková:
ake ews o uditině věži a ak e to doopravdy ● . akrt: ledání středu
světa: esnadná rivalita ● T. Sedláček: Střed středů ● O. omová: Kampa
atura . - . ● P. Kučera: Střed světa a v echny eho oběžnice ● P. ovotný: Pozdrav spolku Přátel Petrské čtvrti ● . Sedmík: ordel y v centru Prahy
● . ůlek: o se středem světa na Kampě - vaha řimsologická.
Ke zdravicím diskusi se hlásí: . ampl, zastupitelé P 1, zástupci spolků
a klubů .
ndl, T. Oliva, . Titlbachová, . enkl, . Kučera
Od 19.19 h zahrají Muzikanti z Kampy.
Občerstvení na baru. Vstupné dobrovolné.

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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etr ur r,
je o losa
PETR BURGR

Vedoucí člen polku
občan a přátel al
trany a radčan.
ydlí na al traně
na tar
ěsto chodí
do práce KD Č
.

www.
staromestskenoviny.eu

Zvláštní úkaz se nám
v posledních deseti letech objevil v Praze 1.
Takzvaná historická auta,
lákající, především díky
ceně, zahraniční návštěvníky na projížďku historickou Prahou.
Otevřené limuzíny zpočátku vyvolávaly všeobecný zájem, a to včetně
otázky, jak je možné, že
se ještě zachovalo tolik
historických aut. Jakoby
se nadšenci z celé Evropy

Milá
Sally

ište mil
ally na e-mail
redakce staromestskenoviny.eu

Masáže proti
bolesti zad

SN číslo 2,
únor 2018

Vážená redakce,

děkuji vám za skvělé

sjížděli jenom do Prahy
a nabízenými službami
částečně umořovali náklady na svůj drahý koníček. Realita je ovšem
úplně jiná.
Ve skutečnosti se jedná
o historizující atrapy,
něco jako když pasíři dostanou zakázku na výrobu
brnění pro natáčení historického ﬁlmu.
Kolik asi úředníků z ministerstva dopravy, dopravních policistů a dalších, co jsou odpovědni
za technické normy pro
motorová vozidla, vidí
denně jezdit historické
atrapy po ulicích Prahy.

Vyvolává to dojem, že
je vše v pořádku. Navíc,
jakoby řidiči zmíněných
automobilů byli lidé se
zvláštním režimem.
Parkují si, kde chtějí
a jezdí, kudy chtějí. Počet kosmeticky historických aut narostl na
takové množství, jako
bychom v Praze 1 vůbec
neměli žádný problém
s parkováním.
Přitom ti, kteří nás přesvědčují, jak se snaží, aby v parkování ve
vnitřní Praze byl pořádek, aby se respektovaly
parkovací zóny, a zatím
jsou to ti samí, co povo-

noviny, které vydáváte.
Přes tyto noviny bych
chtěla dát vědět vašim
čtenářům o speciální
akci a slevě 20 % na
masáže na Praze 2.
Jsem zdravotní sestra
a masérka s mezinárodními zkouškami a pětiletou praxí, zabývám se
klasickými relaxačními masážemi pro

uvolnění bolestivých
svalů a zad, ruční
celotělové
lymfatické
masáže výborné pro
detoxikaci organismu,
odstranění
celulitidy,
zbavení otoků a mnoho dalších pozitivních
účinků pro vaše tělo,
Dornovou metodu či
velmi účinnou Breussovou masáží.

NA STOPĚ
Výstavba luxusního hotelu na
Staromáku padla, co bude dál?

Jsou to repliky
lují počet pseudodrožek.
Prostě zase jeden z příkladů, jak devastující
je pro naši společnost
pocit, že si před zákony
nejsme rovni. Například
pod dopravní značkou.
SN březen 2018

Přijďte vyzkoušet masáž, na kterou v těchto
novinách najdete slevový kupón na 20 %.
Adresa masérny je
U Zvonařky 7, Praha
2, moj telefonní číslo: 770 680 417.
Redakci přeji mnoho zajímavých témat
a úspěchů!
Jiřina Hrubá

inzerce

KATEŘINA
KLASNOVÁ

Praha je městem netušených
možností.
Zvláště pak pro developery.
V devadesátých letech
uzavřel magistrát smlouvu na pronájem několika
svých domů u Staroměstského náměstí soukromému investorovi na výstavbu luxusního hotelu
U Sixtů.
Smlouvu za město podepisoval Filip Dvořák
a uzavřel ji do roku 2081.
Že jsou domy tak trochu
obydlené a že jsou památkově chráněné, nikdo
neřešil.
Lidi se vyženou, kdo si
má co bydlet na Staromáku, a domy se přestaví! Jen památkáři bili na
poplach, zvláště po zásazích investora v domě
U Sixtů, kde jaksi po svém

Hotelový
komplex
„zahájil stavbu“. Poškození osm set let staré budovy nikdo nevrátí, ale to
zdaleka není konec story.
Jak šel čas, domy chátraly a investor získával
další. Od roku 2007 navíc
platil jen 10 procent nájmu, protože developerům
se podle magistrátu musí
pomáhat.
Nebylo to nic platné, hotel stále v nedohlednu,
i když stavební odbor Prahy 1 snaživě podle politického zadání prodlužoval
stavební povolení. A tak
v roce 2012 radní Udže-

nija ﬁrmě přihodila další
domy a sjednala dalších
pět let téměř bez nájmu.
S obyvateli především
domu U černého slunce
jsme jednali s magistrátem, psali novinářům
a uspořádali konferenci.
Vše marné.
Čas to nakonec vyřešil za
nás, na konci loňského
roku radní od smlouvy
odstoupili - aleluja po
více než 20 letech!
Za 10 let, kdy investor neplatil nájem, přišlo město
podle mých skromných
výpočtů o více než 60 milionů korun, domy jsou
poškozené, část nájemníků je pryč…
Magistrát má do června
najít „nové optimální řešení“, co s domy. Že by
se vynořil nový investor?
Tipnete si?

oto:Petr urgr

Když se děti ptají, kdo byl vekslák

JIŽ 7 LET
POMÁHÁME
A PROPOJUJEME
WWW.KAMPANULA.CZ
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

právy a tipy do t to rubriky pište na adresu redakce staromestskenoviny.eu nebo tel.
Petr Samšuk ve své
oblíbené košili

Bára Basiková
zpívá pro Mathildu

31. března ve Stavovském
divadle pořádá Nadační
fond Mathilda slavnostní
koncert, na kterém zazpívá Bára Basiková.
Všichni umělci vystoupí
bez nároku na honorář.
Výtěžek poputuje na výcvik vodicích psů pro nevidomé. Více na: www.
mathilda.cz

Máj ve Viole
i v březnu

Herečka Barbora Hrzánová opět vystupuje
ve Viole. 17. 3. od 20 hodin můžete vidět v jejím
úžasném provedení Máchův Máj. V podání Báry
se prý jedná o strhující
ohňostroj slov.

Narozeninové koncerty
Petra Samšuka

Nenechte si ujít 2 . . ric
lapton s
irthday
oncert
hrají etr amšuk avel Jartym
am s and a 22. 5. ob
Dylans s irthday oncert hrají etr amšuk
am s and.
kde V alostransk besedě!
K

L a c o
Dec i
tr u m p e tis ta

ulturní nástěnka
BŘEZEN - DUBEN

Koncert - St . 3. v 0.30 h - ERIC
CLAPTON´S BIRTHDAY CONCERT,
PETR SAMŠUK, PAVEL JARTYM
& SAM’S BAND - alostranská beseda, alostr. nám. - a počest leptona.
Charita - So 31. 3. v 1 h - BÁRA BASIKOVÁ ZPÍVÁ PRO MATHILDU Stavovské divadlo - adační fond pořádá
koncert, ehož výtěžek pů de na výcvik
psů pro nevidomé.
.mathilda.c

alasovy
cyklo ízdy

Akce - t . 4. v 1 h - 100. GALASOVA
ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ CYKLOJÍZDA - Sraz olimanka, pod uselským m.
- Sváteční ízda. Prokopák, ívčí hrady
íl: otel odník.
. alas.borec.c
Divadlo - t . 4. v 1 .30 h - HLAVA
MEDÚZY - Studio psilon, alá scéna,
Spálená 1 - e vesele í hra o impotenci. ra í: . ábus, . Kretschmerová
.ypsilonka.c
Divadlo - . a 14. 4. v 1 .30 - SUPERPOZICE - UP 3 , harvátova 3 - . Křivánková a . ottwald z ivadla 10 se pohybu í prostorem. Protip l, opozice, nebo
se nakonec mísí
.divadlo 1 .c
Výstava louhodobá - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘIŽOVNÍKŮ - uzeum Karlova mostu,
Křižovnické nám. 3 - ádové oděvy, reprodukce Puchnerova oltáře, portréty

Jaroslava
Kretschmerová
herečka

Jakub
ott ald
h e re c

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

Laco Deczi
oslaví osmdesát

Úžasný jazzový trumpetista a velmi svérázný člověk

55 5

Laco Deczi oslaví své 80.
narozeniny, jak jinak než
koncertem. Přijďte 28. 3.
v 20 hodin do Hybernie.
Bude to nářez.

O impotenci
v Ypsilonce

Představení Hlava Medúzy si nenechte ujít ve
Studiu Ypsilon ve Spálené
5. 4. od 19.30 hodin. V nejveselejší hře o impotenci
hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová…
www.ypsilonka.cz

Superpozice
v DUPu 39

Soubor Divadla X10 můžete vidět v inspirativním
prostoru DUP 39 v Charvátově 39. Např. 6. a 14. 4.
v 19.30 hodin se těšte na
Superpozici. Hrají Jakub
Gottwald a Jindřiška
Křivánková. Scénická
úvaha, ve které se dvě postavy pohybují prostorem.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Vylušti tajenku a... Překvapení!

VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

.vojanovysady.c
Tel.: 0 00 4 ,
31 3
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 estauraci pod Petřínem
ellichova , alá Strana , ale ne dřív musí zavolat
onice tel.:
. yhráva í první tři lu titelé.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

Franz Kafka: Proměna (62)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL:
ehoř čelí sv nečekan proměně v hmy

A BROUK SE PTÁ...

oto: Archiv S

[

Místní ženy

Louisa Olivová

A lo is
Oliva
mecenáš

ZAJÍMAVOSTI a novinky z alé Strany, která by
měla být vět í. Tyto noviny
sou k mání na Starém ěstě například v Akademii věd
árodní 3 nebo takřka v ude v malebných vesničkách
na druhé straně řeky: kavárnách, hospodách atd.

Josef
lávka
kamarád

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

ibulka
artin
oto:

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Nádherný chrámový lustr
v kostele sv. Mikuláše. Správně:
Bohuslav Hofman, Jarda Svatek...
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

50 odběrních míst
Kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578
Kino 4
radeb alá Strana, ostecká 1. oličství a kadeřnictví arbarella, alentínská . estaurace
arlamentu alentinská . kademie věd
árodní 3, na recepci. Národní kavárna árodní 11, oliklinika na Národní,
árodní ., . patro. vě dný ba ar, ungmannova . erníčk v sen, a talská
1. u sy s bar, Pařížská 10 vchod z Kostečné . entrum ran e Kafky iroká
14. iterární kavárna etě ová etězová 10. Divadlo Na ábradlí Anenské
náměstí . lues klep iliová 10. af ontmartre etězová . iterární kavárna ýnská Týnská . estaurace Konvikt artolomě ská 11. ntikvariát
tichlá klika etlémská ul. 10 - 14. estaurace
lat ho lva Ovocný trh 1 .
ybí trh Týnský dvůr . i erie u antino, u ní 4. Květinářství inkler
a Poříčí . ock af árodní 0. af NON
ová scéna , árodní 4. estaurace erdinanda Opletalova 4.
udol na Křižovnická 10. ar Konírna
Anenská 11. riends o ee ouse Palackého . alerie Nová sí
or ilská 3. ota , evoluční
. asino a ic lanet, budova metra eskomoravská, Praha . ntikvariát Judaica iroká . ntik ra ue
rt
taro itnosti Panská 1. Náš bar Táborská 11 1, Praha 4 - usle.
asino a ic lanet, So ské nám. 3, Praha 4. K uality ours, yslíkova
1 4 3. ntikvariáty rco a Dobrá kniha, lážděná 4. alerie
lat ho koh o u t a , ichalská 3. ostinec
otundy, Karolíny Světlé 1 . aráčnická rychta Trži tě 3
. af herapy, kolská 30. Včelařská prodejna, čelpo, spol.
s r.o., Křemencova 1
.
Klinika raha - stek s.r.o., . ří na , Praha 1.
estaurace rilobit, Palackého 1 . ntikvariát urora, Spálená 3. arran o,
u ní 1 . estaurace Občanská plovárna - he oop Ja
lub, U Plovárny
. Vopičkova kafírna sv. Omara , Trži tě 11. Vinot ka acco Praha , ělehradská . a studio, Ostrovní 1 . OOo by the astle, ánský vr ek

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.

[

www.malostranskenoviny.eu

prvních Řehořových slovech odvrátil a jen se po
něm s ohrnutými rty ohlížel přes poškubávající rameno. A během Řehořovy
řeči chvilku klidně nepostál, nýbrž nespouštěje
Franz Kafka
z Řehoře oči ustupoval ke
1 3-1 4
dveřím, ale zcela pozvolenius ta emna
na, jako by bylo...
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Otázka: Poznáte toto místo?
Nacházíme se na Staroměstském náměstí... Nápověda:
Je to jako zamumlání - tady je
hrobka hvězdáře...

Co nového
za vodou

Manželka mecenáše Olivy

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

Poznáte, jářku,

11

inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Louisa měla
dobré srdce
Louisa Olivová (†1892)
byla manželkou velkoobchodníka, pražského komunálního politika, zemského a říšského poslance
a mecenáše Aloise Olivy.
Neměla vlastní děti, a tak
s manželem podporovala

Josef V.
yslbek
přítel

výchovu dětí z chudých
rodin. Svými dary se Olivovi řadili mezi největší
mecenáše, jakými byli
Josef Hlávka nebo Anna
Náprstková. Alois Oliva
(1822 - 1899) přežil svoji
jedinou manželku o 7 let.
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ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

LUMPÁRNY RADNICE
MČ PRAHA 1

VOLEJTE IHNED

777 556 578
(MONIKA)

íkají Vám něco jm na omecký, lažková, Tomíčková
áte s nimi patné
zku enosti Také ste se setkali v minulosti
s nečinností, nedodržováním dohod, urážkami, fal ováním dokumentů, se zdržovacími postupy, zastra ováním, s anonymy
a nepři atelnými nabídkami S arogancí
moci a s hloupostí ste členem S , kde
Praha vlastní nebytové prostory a trvale přehlíží potřeby vás, trvale bydlících v domě

INZERCE POMOCÍ SMS

NAPIŠTE MI PROSÍM.

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

NÁVOD api te sms: N mezera
N mezera
N
.
Sms po lete na tel. č.:
11 .
ena edné S S e
Kč vč. P .

●Donáška čerstvě uvařeného domácího jídla,
nebo uvařím u vás doma.
Tel.: 603 497 413.
●Je v Praze prostor k pronajmutí, který není pro
turisty a politiky? V jakémkoli stavu, opravím a vybavím. Tel.: 777 619 261.
●Zakázkové
vybavení
ordinací a zdravotnických
zařízení. www.medicamoebel.cz. Tel.: 774 222 112.
●Vykoupím zachovalé
pánské oděvy a doplňky.
Tel.: 602 972 838

-mail david.bodecek email.c
obil
55 21
acebook
.facebook.com
dajdanos

KDO J
Osmatřicetiletý avid odeček ži ící na
Praze 1, kterému není lhoste ná arogance některých
ředníků a zastupitelů. Starostou omeckým sem byl
ízlivě označen zastupitelem navíc . ře mě proto, že
mo i nespoko enost často prezentu i na ednáních zastupitelstva. sem sympatizantem eské pirátské strany a v ech současných opozičních stran na Praze 1.
Považu i se za slu ně vychovaného člověka. Odmítám
tak starostou omeckým veře ně prezentované tvrzení,
že sem ikanizu ící psychopat.

Seženete i v Brně

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

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

Mazlíčci
Starého Města

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

oto: Archiv

TOMÁŠ VÍCH
Architekt

a otevření
debaty ohledně
budoucí podoby
okolí asarykova nádraží
Tip: Čtenáři SN

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

FERDINAND
á milý společník,
řečený erdy . Krade
ídlo, pak vět inou spí.
oto iřina Pánková,
evoluční ulice

Proč čtu

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

LUDĚK DRONSKI
Medicamöbel
www.medicamoebel.cz
„Protože se mi líbí
redakční pes Denisa.“

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
DVĚ DÁMY:

íkal e jsem jeho kočička a snese mi modr
jak to bylo dál
e platí jako mourovatej!
inzerce

nebe.

oto: Archiv

oto:

onika

ppner

30 Kč

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

ena 1 S S e 30 Kč vč. P . Poskytu e ATS, www.platmobilem.cz

