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STAROMESTSKE
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 5/ roč. IX
15. květen 2018 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čtěte na str. 5

SLEČNA BĚTKA
z Bright cafe & clubu 

(Karolíny Světlé 9) podává 
Coctails Mojito za 120 Kč.
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REŽISÉR MILOŠ FORMAN
NA STOP Ě

Kapitán Korda

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY ČTĚTE NA STR. 6 - 7

Studoval na FAMU 
(Smetanovo nábřeží), 
† 13. dubna 2018 Čtěte na stranách 2 -3

VĚTŠÍ 
FOUSY 
NEMÁ 
NIKDO

5
TAJNÝCH 
FOTEK 
Z JEHO 
RODINNÉHO 
ALBA

Martina PROČ SE 
V PRAZE 1 
NEDÁ ŽÍT?

DOPIS
čtenáře

† 
13. 4.

www.houseservices.cz

Více str. 12
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Anna Marie 
Höppnerová (8) 

Mluvčí mladé 
generace

„V Jizeře jsem 
se otužovala po 
běhu začátkem 
května a stavěla 
z písku… prsa.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„V Sázavě 
začátkem 
května.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Nedávno v řece 
Styx. Vypadli 
jsme z kánoe

a tak jsem ještě 
tady…“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Ve Vltavě 
na konci 

padesátých let, 
přežil jsem to 
ve zdraví...“

Kdy jste se byli koupat 
v řece (a jaké)?

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Bílé Labe 
v Krkonoších.

Potřeboval 
jsem se zchladit 

po túře.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

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

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDE

STARÉ 
MĚSTO

VLTAVA

9 037 obyvatel

Počasí 

KVĚTEN
Májové šeříky... 

Začněme od píky

23°C

Pivnice
U ROTUNDY,

Karolíny Světlé 17

Vepřové 
na pepři, 
knedlík

OBĚD 
POD 100 KČ

 99 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto

Věta, kterou jsem zaslechl:

PROČ SE V CE NTRU PRAHY NEDÁ ŽÍT? 

Nejlepší
zábava 
je o samotě.

„

Centrum - Vážení zastu-
pitelé MČ Praha 1, proces-
toval jsem celou Evropu, 
Prahu mám rád, nicméně 
čehož jsem byl svědkem 
v sobotu v podvečer na Pra-
ze 1, to opravdu nechápu. 
S manželkou jsme šli na 
slavnostní večeři. Vystou-
pili jsme na Staroměstské, 
že se projdeme až do ulice 
Liliová. Bylo 19.30 h. Na
Mariánském náměstí jsme 

potkali dvě velká party 
vozítka pro asi 10 lidí. Po-
hybovala se šnečí rychlostí 
po silnici, všichni byli na-
prosto opití a strašně řvali, 
asi pořádali závod. Dvou 
policistů, kteří přihlíželi, 
jsem se optal, zda je to tady 
v Praze 1 normální. Odvě-
tili, že je to teď nový busi-
ness a že řidič opilý není.
V ulici Husova nás mí-
jela „historická“ auta, 

„Loni v dubnu 
ve Vltavě, kochal 
jsem se Českým 

Krumlovem, 
ujely mi nohy!“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

Napálení 
italští  turisté 

OTEVŘENÝ DOPIS ČTENÁŘE VEDENÍ RADNICE PRAHY 1

Z KANÁLU 
TRČELY NOHY!

Templová - „Z kaná-
lu trčely nohy mladého 
muže, kterého se z něj 
pokoušel vytáhnout jiný 

mladý muž,“ uvedla hlíd-
ka policie, která náhodou 
jela kolem. Zachráněný 
mladík děkoval strážní-
kům se slovy: „Doufám, 
že to nebude někde v no-
vinách? Anebo víte co, 
pošlete to tam, ať se lidi 
pobaví.“
Mobil s klíči se nakonec 
podařilo vytáhnout.

Spolky se bouří proti 
monstru v Pařížské

Pařížská - Spolky Ob-
čané Prahy 1 a Staro-
městská lípa - sdružení 
občanů a přátel Starého 
Města a Josefova protes-
tují proti záměru rad-
nice zastavět prostran-

ství před hotelem Inter-
continental. Místní spol-
ky již odevzdaly petici 
podepsanou dvěma tisíci 
občany, kteří si přejí za-
chovat plochu jako neza-
stavitelnou.

JEJDA! KLOBÁSA A PIVO 
ZA 1 040 KČ! RADNICE MLŽÍ
Staroměstské nám. - 
- Do redakce SN vola-
li čtenáři, že se v centru 
Prahy prodává klobása 
a pivo až za tisíc korun!  
Obrátili jsme se tedy na 
radnici MČ Prahy 1.
Mluvčí radnice, slečna 
Veronika Blažková, part-
nerka starosty, nás odká-
zala na právní oddělení...
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inzerce

Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

PROČ SE V CE NTRU PRAHY NEDÁ ŽÍT? 
Dívka ze str. 3

ště
Květa Pecháčková pózuje 
s cukrovou vatou, kterou 

namíchal místní cukrář Jíra, 
její budoucí manžel. 

MISS VATA

Bouřlivý 
rok 

1918

OTEVŘENÝ DOPIS ČTENÁŘE VEDENÍ RADNICE PRAHY 1
opět plná opilých turistů. 
Plechovkami se trefovali 
do košů, pivo stříkalo na 
chodce. Z restaurace jsme 
měli výhled na skupinku 
mladíků, kteří se ze srandy 
váleli po zemi a navzájem se 
okopávali.
Tahle situace na P1 mě na-
prosto šokovala, strasně se 
stydím. Opravdu u vás žijí 
lidé? Procházíte se večer 
po Praze 1? Nebo vše děláte 
jen pro business a krámky 
s matrjoškama? Co děláte 
pro běžné lidi, krom zaka-
zování pohybu kol a veto-
vání rekultivace Malostran-
ského náměstí?
S pozdravem

Martin Půlpitel, 34 let

Hordy opilých 
turistů ovládají 
centrum Prahy

Pivní 
bus

My, co tady žijeme, STAN

Sousedé, tohle si 
už nenecháme líbit!  
Víme, jak na to.

PETR HEJMA: MÁME ŘEŠENÍ
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Nové zprávy ze Starého Města
Zpravy

OBECNÍ DŮM: POTLESK 
PRO MILOŠE FORMANA

ZAPLNĚNÁ Smetanova síň 
Obecního domu v Praze po-
tleskem na konci projekce 
fi lmu Amadeus vzdala poctu 
památce Miloše Formana. 
Oscarový režisér zemřel 13. 
dubna v USA.
„Odchodem Miloše Formana 
z tohoto světa přišla naše 
země o jednoho z největších 
umělců minulého i současného 
století. Je příkladem člověka, 

kterému osud nerozdal ty nej-
lepší karty, přesto však svým 
obrovským úsilím, pracovitostí 
a cílevědomostí, dosáhl celo-
světového uznání. Málokdo 
proslavil Českou, respektive 
Československou republiku ve 
světě tak, jako on,“ řekl Staro-
městským novinám Jan Wolf 
(KDU / ČSL), radní pro kul-
turu magistrátu hlavního města 
Prahy.

Režisér Miloš Forman (†86) 
zemřel v nemocnici v Danbury 
ve státě Connecticut (USA) ná-
hle a po krátké nemoci.
Forman natočil 18 fi lmů, jeden 
lepší, než druhý. Jmenujme 
například: Konkurz (1963), 
Černý Petr (1963), Lásky jed-
né plavovlásky (1965) Hoří, má 
panenko (1967), Přelet nad ku-
kaččím hnízdem (1975), Vlasy 
(1979), Amadeus (1984)...

Obecní dům

&Vítěz Poražený

DANIEL 
HODEK
(ČSSD)

Palec nahoru, 
že  konečně 

slíbil zrevitalizo-
vat park na Malé 
Straně u Máne-

sova mostu.

TOMÁŠ 
MACHÁČEK

(TOP 09)
Palec dolů za 
to, že se mu 
nepodařilo 

udržet 
v Mostecké ulici 

spořitelnu.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

TLESKÁME! Nejmladší člen-
ka redakce Anička si zazpívala 
se zpěvačkou Bárou Polákovou 
v Lucerně Music Baru, a to hned 
tři večery za sebou. Bára Polá-
ková tu křtila svou novou desku 
s názvem ZE.MĚ. Všechny tři 
koncerty byly nacpané k prask-
nutí a aplaus mimořádný.

ANIČKA ZPÍVALA 
V LUCERNĚ 
S BÁROU 

POLÁKOVOU
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Lucerna 22. 4. 2018

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Dopravní strážník vlevo má velmi zajímavé návleky na rukou...

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Roh ulic Rytířská a Na Můstku
Kde to je1939 Dnes
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Náhradní 
kolo

Radní JAN WOLF 
(KDU/ČSL)



1938 1969

MOUDROST STARÉHO 
SKAUTA
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Eduard Marek (101) zkusil za 
prožité století skutečně mno-
ho. Narodil se ještě za Ra-
kousko-Uherska, jako patnác-
tiletý se stal skautem v oddíle 
ministrantů Legio Angelica. 
Skautskému slibu i křesťan-
ským hodnotám zůstal věrný 
i v nejtěžších údobích života. 
Za okupace podporoval per-
zekuovanou židovskou rodinu 
a byl vyslýchán a vězněn Ge-
stapem. Po únoru 1948 se za-
pojil do protikomunistického 
odboje - a vyfasoval deset let 
žaláře a úmorné dřiny v ura-
nových dolech.
V lágru u Jáchymova strávil 
nakonec „jen“ sedm roků…
V Praze obnovoval činnost 
Junáka po válce, v době praž-

ského jara 1968 i po listopadu 
1989. Po funkcích však nijak 
netoužil. Podobně jako jeho 
souputník Jaroslav Foglar byl 
nejraději s mládeží v oddíle. 

„Mezi skauty si říkáme pře-
zdívkami, já dostal jméno 
Hroznýš. Kdysi jsem děv-
čatům na táboře vyčinil, že 
špatně oškrábaly brambory. 
Holky utekly k lesu a křičely 
na mě: Eduarde - Edo, ty máš 
hrozný jméno. Jsi Hroznýš… 
A už mi to zůstalo.“
Eduard Marek je moudrý člo-
věk. Má skvělou paměť a jeho 

vzpomínky jsou tou nejlep-
ší kronikou. Historie se dá, 
jak známo, převracet tam 
i zpátky, proto je pamětníků 
třeba. Sto let je doba, kdy 
mizí očití světci a prostor 
dostává výklad, verze, úhel 
pohledu. Dějiny jsou a vždy 
budou zatížené ideologicky - 
- byť třeba v dobrém úmyslu. 
Cesta do pekel je ostatně dob-
rými úmysly dlážděna.
Pan Marek - Hroznýš je velmi 
vtipný. Má nadhled a postře-
hy, nad kterými se tají dech: 
„Žij tak, aby byl svět, do kte-
rého jsi přišel, lepší než ten, 
ze kterého jednou odejdeš.“
Děkujeme, pane Hroznýš.  Kéž 
se vaše věštba 
splní. 

inzerceinzerce

EXKLUZIVNÍ ZPOVĚĎ HROZNÝŠE (101), 
JEHOŽ VZPOMÍNKY TVOŘÍ DĚJINY
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vzpomínky jsou tou nejlep-
ší kronikou. Historie se dá, 
jak známo, převracet tam 
i zpátky, proto je pamětníků 
třeba. Sto let je doba, kdy 
mizí očití světci a prostor 
dostává výklad, verze, úhel 
pohledu. Dějiny jsou a vždy 
budou zatížené ideologicky - 
- byť třeba v dobrém úmyslu. 
Cesta do pekel je ostatně dob-
rými úmysly dlážděna.
Pan Marek - Hroznýš je velmi 
vtipný. Má nadhled a postře-
hy, nad kterými se tají dech: 
„Žij tak, aby byl svět, do kte-
hy, nad kterými se tají dech: 
„Žij tak, aby byl svět, do kte-
hy, nad kterými se tají dech: 

rého jsi přišel, lepší než ten, 
ze kterého jednou odejdeš.“
Děkujeme, pane Hroznýš.  Kéž 
se vaše věštba 

JEHOŽ VZPOMÍNKY TVOŘÍ DĚJINY

DNES

se vaše věštba 
Děkujeme, pane Hroznýš.  Kéž 
se vaše věštba 

„Žij tak, aby 
byl svět lepší!“
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VIDA! NA VÁCLAVSKÉM 
NÁMĚSTÍ NAŠLI MADONU 
VYŘEZANOU Z PAROŽÍ

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

NOVÉ ZPRÁVY 
ZE STARÉHO MĚSTA 

Václavské náměstí - 
Při pracích na opravách 
dolní části Václavského 
náměstí byla nalezena 
soška Madony vyřezaná 
z paroží. Archeologové se 
shodli, že jde o artefakt 
z 15. století, tedy čtrnáct-
set a něco.
Zřejmě jde o madonu ze 
soukromého oltáříčku 
původních obyvatel této 
lokality, asi měšťanů.

RUKOVĚŤ VOLIČE
Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018Pro komunální volby 2018

ážený voliči z Prahy 1. Jste spokojeni 
se stavem veřejného pořádku, s re-
spektováním všeobecných pravidel, 
které určují, jak máme spolu v histo-

rické Praze žít? Jste smířeni s hordami opilců, 
kteří noc, co noc vám nedají spát? S atrapami 
historických vozidel, co vám zabírají parkovací 
místa? Kde jsou strážnici, když je potřebujete 
při konfl iktech, vyvolávaných krátkodobě ubyto-
vanými turisty ve vašich domech? 
Jakou záruku zlepšení stavu života v naší čtvrti 
vám dávají ti, co dnes vládnou na radnici Prahy 1? 
Sedí už ve vedení radnice osm a více let. 
Tolik otázek a na všechny je jedna jednoduchá 
odpověď. V podzimních volbách je nutno zvo-
lit změnu. Ano dáme jiným šanci, ale především 
výměnou součastného vedení radnice sobě 
dáme naději.                         Váš Jeroným Pražský

SN květen 2018 

Je třeba vyměnit 
vedení radnice!
V

7

Víte, že...
Forman hrál s Cupákem 

ve fi lmu Stříbrný vítr 
roku 1954 (bylo mu 22)

Životní příběh reži-
séra Miloše Formana 
sahá do doby ještě před 
jeho narozením.
Jeho maminka Anna 
řídila penzion Rut u Má-
chova jezera. 
Tam prožila (již vdaná)  
roku 1931 rychlý románek 
s mladým  stavitelem  Otto 
Kohnem. Tento bilogický 
otec Formana byl auto-
rem protikladů. Postavil 
řadu nudných domů na 

Letné  (Molochov) a pak 
také úžasně hravou vilu 
Kolotoč v Týnci nad Sáza-
vou. Ve vile Kolotoč bydlel 
majitel továrny na mo-
tocykly Jawa, která byla 
oblíbenou značkou Miloše 
Formana. 
Otto Kohn v roce 1938 
emigroval z Prahy do 
Ekvádoru a pak do USA. 
Miloše vychovával tatínek 
Rudolf, který spolu s Mi-
lošovou maminkou zem-

řel za války na tyfus 
v koncentračním táboře. 
Miloš Forman, původně 
Jan Tomáš Forman, se 
narodil 18. 2. roku 1932 
v Čáslavi, zemřel 13. 4. 
v USA. Studoval na FAMU 
na Starém Městě.

Rada Prahy 1 a obyvate-
lé se shodují.  Jde o to, že 
Městské části Praha 1 mo-
hou domy sloužit lépe jako 
bydlení obyvatel, než jako 
kanceláře nebo k jiným 
komerčním účelům. Pan 
radní, JUDr. Ivan Solil, to 

říká za celou Radu Prahy 1. 
I TOPka, ČSSD, obyvatelé 
Prahy 1, LES i Zelení jsou 
pro. Pro Zelené jde o vý-
jimku, jinak jsou v přísné 
opozici. 
Dokonce i ODS je pro - 
- snad překonala období 
90. let, kdy chtěla profi t 
za každou cenu. Všichni 
jsou pro. Co brání té velké 
shodě? Hrom do police - to 
musí být překonáno. „Tam 

svět se hne - kam se síla 
napře.“ 
Co tomu brání? Zákony 
a touha po zvyku. Zákony, 
které platily za komunis-
tické éry a zákony před 20 
lety, kdy vládla ODS, ať 
jsou novelizovány. Pravice 
to vidí jako problém. Tou-
ha po zvyku – to vidíme 
jako problém my. Ta shoda 
občanů Prahy 1 má svoje 
hranice?

Shoda 
a její hranice

ALBUM MILOŠE FORMANA 
VYDÁVÁ SVÉ TAJEMSTVÍ

S mámou 
a tátou

Miloš a Peter Falk 
(Columbo) při 
předávání Oscara 

Miloš (6) 
s dědou 
řeže dríví

Miloš (6) s babičkou, 
dědou a sekyrou

UTAJENÉ

SNÍMKY
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Hospoda: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám 
peníze od bohatého strýce!“  

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
Krejčí: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám 

peníze od bohatého strýce!“  
Pikolík: „Zaplaťte!“ „Již brzy! Čekám 

peníze od bohatého strýce!“  

Kalendárium 
Starého Města

Lenka 
Reinerová

SPISOVATELKA

Emilián 
Skramlík

POLITIK

KVĚTEN

Jan Štursa 
*15. 5. 1880 Nové Město 
na Moravě 
†2. 5. 1925 Praha
Sochař. Zakladatel čes-
kého moderního umění. 

Lenka Reinerová 
*17. 5. 1916 Karlín 
†27. 6. 2008 Praha
Spisovatelka, překlada-
telka. Psala  německy.

Emilián Skramlík 
*11. 10. 1834 Praha 
†21. 5. 1903 Praha
Komunální politik a vý-
robce nábytku. Za něj 
začala stavba Rudol-
fi na, pokročila výstavba 
Národního divadla. 

Therese Brunetti 
*24. 12. 1782 Vídeň 
†15. 5. 1864 Praha 
Herečka Stavovského 
divadla. Až do své smrti 
věnovala každý den 
alespoň jednu hodinu 
péči o svou krásu. 

Marie Vášová 
*16. 5. 1911 Praha 
†6. 8. 1984 Praha 
Herečka vášnivého typu. 
Členka činohry Národ-
ního divadla.

Jan 
Štursa
SOCHAŘ

Therese 
Brunetti
HEREČKA

ALBUM MILOŠE FORMANA 
VYDÁVÁ SVÉ TAJEMSTVÍ

UTAJENÉ

SNÍMKY

Miloš (7) s maminkou 
a svým psem Rekem

MILOŠ

ANNA

REK
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu  Charita

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.

CO ZLEPŠÍME 
V PRAZE 1 

K A M P A N U L A  
POŘÁDÁ:

ČTVRTEK 
24. 5., 17 h

UČENÁ TOULKA 
V ŠATLAVĚ VSEDĚ 

Hejma, Burgr, Kučera...
sešlost členů, 

podporovatelů a přátel

20 H:  MUZIKANTI Z KAMPY 
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO, VSTUP VOLNÝ

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.

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook
POŘÁDÁME
● Úterý 22. 5. - 24. 6. 
Výstava obrazů Jana 
Hejmy st. (zemř. 2017)
Seniorské centrum 
Haštalka.
● Čtvrtek 24. 5., 17 h
Učená toulka v Šatlavě 
vsedě. PRAHOU 1 - MY, 
CO TADY ŽIJEME - 
- sešlost členů a přátel 
(Hejma, Burgr, Kučera...)
Pak po 20 h Muzikanti 
z Kampy.
● Středa 30. 5., 17 h
Astropohádková Učená 
toulka v Šatlavě vsedě.
Křest nové knihy Markéty 
Vostré „Pohádková cesta 
aneb co jsme v dětství 
netušili“. 
● Středa 13. 6., 17 h
Havelské město a kostel 
sv. Havla. Učená toulka - 
P. Hejma, R. Händl.
● Úterý 19. června 17 h
Učená toulka parkem 
Kampa - provázejí:Eva 
Vodrážková, Petrové 

Hejma a Burgr, Jindřich 
Pavliš. Od 18 h debata 
zastupitelů v Domečku - 
Salle:  P. Hejma 
a T. Macháček).
● Čtvrtek 21. 6., 18 - 22 h
VII. PROSTŘENÝ STŮL-
MALOSTRANSKÉ NÁM.
pro Konzervatoř J. Deyla.
Hrají a zpívají studenti 
KJD. Pražský Hradčanský 
orchestr - vedoucí Pepa 
Kocůrek, 20 h Muzikanti 
z Kampy!
● Středa 27. 6., 18 h 
Benefi ční večer NADACE 
ARTEVIDE, ve Vrtbovské 
zahradě.

DOPORUČUJEME
● Sobota 19. 5., 15 -21 h 
Šatlava (Saská ulice 
u Karlova mostu). 
JAMBOREE - 
- PROTIALKOHOLNÍ 
SPOLEČNOST 
DOKTORA ŘIMSY (Dr. 
J. Hůlek, Dr. J. Dlabal)
● Pondělí 28. 5., 10 - 22 h

STARÉ MĚSTO (komunální volby 2018)

SPOLEČNĚ  SILNĚJŠÍ!

DOBROČINNÝ Sue 
Ryder´s bazar - 
Novoměstská radnice, 
v prostoru Mázhauzu.

PRAVIDELNĚ
● Vždy třetí pondělí 
19 - 23 h: Zpívání 
v Šatlavě bez kouře.
● Vždy třetí pondělí 19 h: 
TAROT - Dr. Hůlek 
kavárna Deli Malteze.
● Úterky 18 - 20 h 
á 14 dní: Setkání se 
zastupiteli MČ Prahy 1, 
Salla Terrena na Kampě.
● Středy: Franta Krupka 
& comp Nicolasbar 
(Tržiště 10).
● Čtvrtky: Muzikanti 
z Kampy v Nicolasbaru 
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli 
(13. 5.) 16 - 19 h: JAM 
JAZZ na Kampě 
v Domečku. Staří jazz-
mani a mladé zpěvačky.
● Neděle 19 h: hraní 
v kavárně Čas.

ČTVRTEK 
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SOUBOJ HLÁVKA vs. ŘEPKA

Číňané se chlubí, jak 
u nich teče Žlutá řeka. 
My, co jsme v prvních 
květnových dnech pro-
dlouženého volna vyjeli 
do české krajiny, se na-
opak Číňanům můžeme 
pochlubit, že u nás máme 
žlutou celou zemi. Letos 
jsou lány řepky olejné 
skutečně všude. Kdo má 
rád motýly, má smůlu, 
včelaři smutně sledují 
včely, které řepka ničí, 
do toho zvěř, co slepne 

z jednotvárné pastvy. 
A to nemluvím o hno-
jivech, které pěstování 
řepky vyžaduje. Hnojiva 
půdu výrazně poškozu-
jí. Nelze se divit, když 
levicoví radikálové a ti 
další, ukážou na žlutý 
lán a vítězoslavně volají: 
„Takhle fungují kapita-
listé!“  
Jistě si řeknete, proč ře-
šíme problémy s pěstová-
ním řepky olejné ve Sta-
roměstských novinách, 
když na Staroměstském  
náměstí nenajdete ani 
centimetr půdy, kde by 
se řepka olejná pěstova-
la? Odpověď je v odkazu, 

Petr Burgr, 
jeho glosa

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

který nám i na pravém 
břehu Vltavy zanechal 
taky kapitalista, stavitel 
Josef Hlávka. Vrchol-
nou metou tvorby jeho 
kapitálu byla na rozdíl 
od drancovatelů české 
krajiny žlutým morem, 
pomoc druhým.
Příkladem je Hlávkova 
nadace, či jeho angažo-
vanost při vzniku Aka-
demie věd. Právě plody 
charitativních projektů 
pana stavitele Hlávky 
můžeme dodnes najít 
na Starém Městě.  Jeho 
naplnění cílů kumulace 
kapitálu bylo všeobecné 
blaho, ne jenom osobní 

prospěch.  Tady je ten 
rozdíl. Stavitel Josef 
Hlávka byl kapitalista 
tvořící, kdežto ti, kteří 
kumulují zisk z nepři-
měřené produkce řepky 
olejné, jsou jen kapita-
listé rabující. SN květen 

inzerce
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Začnu jednou něčím 
pozitivním - magistrát 
zatím zarazil výstav-
bu předimenzovaného 
sedmipatrového domu 
ve Stínadlech v Anež-
ské čtvrti. 
Hurá, sláva, chtělo by se 
volat. Zajímavé ale je, jak 
vůbec investor k pozem-
ku zvící „psí boudy” při-
šel... On to totiž byl právě 
magistrát, který parcelu 
střelil a šílenou stavbu 
umožnil! 
Před lety jsem jednala 
s obyvateli domu, kterým 
novostavba zastíní byty 
a naplní tak doslova ná-
zev ulice, a to bez jaké-
koli nostalgie k Rychlým 
šípům. 
Obyvatelé Stínadel mě 
pustili do dvora a dodnes 
se pamatuji na svůj údiv. 
To místo, kde se má sta-

vět, je opravdu překvapi-
vě malé - člověk se diví, 
jak se tam může plánova-
ná budova vměstnat. No 
a když se trochu popídí-
te po historii, zjistíte, že 
těch 200 m2 patřilo pů-
vodně magistrátu.
V roce 2008 malý a pro 
výstavbu nevhodný po-
zemek nepochopitelně 
prodal soukromému in-
vestorovi. Podobně i po-
zemky pod tolik diskuto-
vaným „Maršmelounem“ 
ve stejné čtvrti patří ma-

Stínadla se bouří: Podivný 
příběh o sedmi patrech

gistrátu, který je inves-
torovi prodá, až budovu 
postaví. A představitelé 
magistrátu pak konají 
demonstrace a drbou se 
na hlavě, jak podobným 
„hrůzám“ v centru zabrá-
nit. To jsou paradoxy…
Kdysi jsem se s památká-
ři a architekty pokoušela 
o prosazení regulačního 
plánu pro památkovou 
rezervaci. 
Ne, aby se nemohlo sta-
vět, ale aby byla jasně da-
ná pravidla. Narazila 
jsem. 
Stavby přitom vyjdou prý 
investory v Praze 1 draho. 
Kdo na to ale má a úplat-
ky ho nezruinují, může 
stavět ledaskde a ledacos. 
Tak jak to asi nakonec 
se Stínadly i Maršme-
lounem dopadne, tip-
nete si?

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Stínadla

Vážená redakce,
s velkým zájmem jsem 

si přečetla článek o panu 
Bergmanovi, jehož počí-
nání dlouhá léta pozorně 
sleduji. Je úžasné, jak se 
chopil svého poslání, kte-
ré mu bylo, jak se domní-
vám, předurčeno.
Pan Bergman vzkřísil 
slávu pražských přívo-
zů, které jsou přirozenou 
dopravou z jednoho bře-
hu řeky Vltavy na druhý. 

Jakápak kola! Připo-
mněl slávu křižovníků, 
tohoto prastarého řádu, 
vrátil Praze slavnosti 
Navalis, které propojil 
s italským městem  Benát-
ky a - jako by mimocho-
dem - zacílil pozornost 
veřejnosti ke  svatému 
Janu Nepomuckému, pa-
tronovi této země.
Slavnosti Navalis si uží-

vám již několik let z Kar-
lova mostu, odkud je vždy 
nejlepší pohled na město, 
ve kterém jsem žila celý 
svůj život, a ve kterém do-
jdu i na jeho konec.
Závěrem bych chtěla zdů-
raznit, že si velice vážím 
i vašeho počínání a Staro-
městské a Novoměstské 
noviny čtu v Akademii. 

Jana Svátková 

Pište milé Sally na e-mail:
redakce@staromestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Pan Bergman 
zaslouží uznání

Hlávka

Řepka



10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@StaromeStSkenoviny.eu

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

O impotenci 
v Ypsilonce

Představení Hlava Me-
dúzy si nenechte ujít ve 
Studiu Ypsilon ve Spále-
né 28. 5. od 19.30 hodin. 
V nejveselejší hře o impo-
tenci hrají: Jiří Lábus, 
Jaroslava Kretschme-
rová… www.ypsilonka.cz 

Eva Kleinová 
slaví koncertem

Zpěvačka Eva Kleinová 
bude mít 1. 6. od 19 ho-
din narozeninový koncert 
v Komorní Fidlovačce na 
Praze 4. Přijďte slavit. 
Užijte si úžasné písničky 
v podání skvělé zpěvačky 
a řady bezvadných muzi-
kantů. Zakoupením vstu-
penky podpoříte projekt pro 
děti www. nasehudba.cz.

DUPu39 
to žije

Soubor Divadla X10 mů-
žete vidět hrát také v inspi-

rativním prostoru DUP39 
v Charvátově 39.  Např 24. 
5. v 19.30 hodin se těšte 
na Pod kontrolou v režii 
Ewy Zembok a 30. 5. 
Superpozici, ve které hrají 
Jakub Gottwald a Jin-
dřiška Křivánková.

Přijďte 
na Ryder´s bazar

Navštivte 28. 5. Ryder´s 
bazar, který se koná v No-
voměstské radnici od 10 do 
22 hodin. Můžete nakoupit 
pěkné oblečení i doplňky 
a tím podpoříte Sue Ryder, 
který poskytuje péči senio-
rům a jejich blízkým. Více 
na: www.sue-ryder.cz.

Staňte se 
mecenášem ND 

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou podpo-
řena nová představení, či 
rekonstrukce budov.cz

Jaroslava
Kretschmerová, 

herečka

Jiří
Lábus,
herec

Užijte si Hemingwaye 
ve Viole
Vynikající herci Josef  Somr 
a Marek Holý září v představe-
ní Stařec a moře ve Viole 
v režii Lídy Engelové. Nejbližší 
termín představení podle 
novely Ernesta Hemingwaye 
uvidíte 16. 5. v 20 h.

Jakub 
Gottwald,

herec

K

Kulturní nást ěnka    
KVĚTEN - ČERVEN

Akce - So 26. 5. v 10 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA MÁJOVÁ VESELI-
CE - Sraz Folimanka, pod Nuselským m. 
- Libuš…, cíl restaurace U Vendise Újezd       
u Průhonic…  www.galas.borec.cz

Divadlo - Po 28. 5. v 19.30 h - KO-
MEDIOMAT - Rock Café, Národní 20 
divadel. sál - Divadelní improvizace. plná 
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci. 
Více na: www.rockcafe.cz

Divadlo - Po 28. 5. a út 12. 6. v 19.30 h 
- HLAVA MEDÚZY - Studio Ypsilon, 
Malá scéna, Spálená 16 - Nejveselejší 
hra o impotenci. Hrají: J. Lábus, J. Kret-
schmerová… www.ypsilonka.cz

Koncert - Út 29. 5. v 19 h - GALAVE-
ČER 75 LET FELIXE SLOVÁČKA 
- Divadlo Hybernia, Nám. Republiky 4 - 
Narozeninový koncert F. Slováčka. Hos-
té: Vondráčková, Zelenková, Drobný… 

Divadlo - St 30. 5. v 19.30 h - SUPER-
POZICE - DUP 39, Charvátova 39 - J. 
Křivánková a J. Gottwald z Divadla X10 
se pohybují prostorem. Protipól, opozice, 
nebo se nakonec mísí? www.divadlox10.cz

Výstava - Dlouhodobá - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

Galasovy 
cyklojízdy

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

www.museumkampa.cz

JAN ZRZAVÝ
Prodlouženo do 8. 7. 2018 
Komorní výstava málo 
známých Zrzavého pra-
cí ze soukromých sbí-
rek primárně doprovází 
výstavu Pravoslava So-
váka. Kurátorky: Marti-
na Vítková, Petra Patlej-
chová.

VLADIMÍR ŠKODA
Do 3. 6. 2018 
Výstava Mysterium Cos-
mographicum českého 

sochaře působícího ve 
Francii nazvaná podle 
prvního ze spisů Jo-
hannese Keplera, v němž 
propočítává tajemství ve-
smíru. Paralelní výstava 
probíhá v Zámku Troja 
od 5. 4. pod názvem Har-
monices Mundi. Kurátor-
ka: Miroslava Hajek. 

DALŠÍ PROGRAM
17. 5. Večer Jana Zrza-
vého. V 19 h
19. 5. Sobotní dílna pro 

rodiče s dětmi. Rezerva-
ce nutná. V 16 h
26. 5. Lektorská komen-
tovaná prohlídka k výsta-
vě Pravoslava Sováka.  
V 15 h
2. 6. Lektorská komento-
vaná prohlídka k výstavě 
Vladimíra Škody. V 15 h

23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. 
Příměstský tábor.  Děti 6 
až 13 let. 
Rezervace: rezervace@
museumkampa.cz

Museum Kampa představuje dílo Pravoslava Sováka, me-
zinárodně uznávaného grafi ka a malíře, jenž se v zahrani-
čí etabloval jako tvůrce výjimečných grafi ckých souborů. 
Retrospektivní výstava uvádí výběr Sovákových nejvýraz-
nějších prací od konce 50. let, přes tvorbu z let 70. až po 
současnost. U příležitosti výstavy vydává Museum Kampa 
doprovodný katalog. Sovák působil v Olomouci jako asis-
tent J. Zrzavého, jehož tvorba umělcovu činnost ovlivnila. 
Kurátorka: Helena Musilová.

Do 27. 5. 2018
PRAVOSLAV SOVÁK:
KRAJINY ČASU

Josef Somr 
v představení 

Stařec a moře
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ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 
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Franz Kafka: Proměna (XIV)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř čelí své nečekané proměně v hmyz

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

V předsíni však napřáhl 
pravou ruku daleko před 
sebe ke schodům, jako by 
tam na něj čekalo nějaké 
přímo nadpozemské vy-
koupení. Řehořovi bylo 

jasné, že rozhodně nesmí 
nechat prokuristu v tom-
to rozpoložení odejít, ne-
má-li být jeho postavení 
v obchodě krajně ohrože-
no. Rodiče to vše tak dob-
ře nechápou; nabyli za ta 
dlouhá léta přesvědčení, 
že Řehoř je v obchodě za-
opatřen... 

Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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NADPOZEMSKÉ VYKOUPENÍ

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jak se jmenuje 
postava na orloji, které patří 
tento artefakt dalekohledu?  
Nápověda: Je častým terčem 
opilců, protože je v dolní řadě.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Firma Cartier sídlí v Paříž-
ské ulici 934/2,Praha 1, Staré Měs-
to. Správně: Jaroslav Svatek
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inzerce

Místní ženy

Baletka, manželka Huga Haase
Marie Haasová 

Marie Bibikoff ová - Ha-
asová (1917 - 2009) byla 
herečkou, baletkou, dce-
rou vyslance a především 
manželkou herce Huga 
Haase. Provdala se za 
něj (27. 9. 1938) ve svých 
20 letech a byla mu opo-

rou až do jeho předčas-
né smrti v roce 1968. Do 
nucené emigrace v roce 
1939 se starala o jeho do-
mácnost v Jungmannově 
9. Po Haasově smrti žila 
v klášteře v Rakousku, 
kde i zemřela.

Hugo 
Haas, 

manžel

Michail 
Bibikoff , 

táta

Cleo 
Moore, 

kamarádka
Manžel jí
říkal Bibi

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

Jaroslav Doksanský
Tel.: 702 063 224

Doma práce. 
Žádný při ruce? 

Práce všeho druhu 
až do střední velikosti. 

Rychle a spolehlivě.
www.vojanovysady.cz

Tel.: 602 200 249,
257 531 839

INZERCE STARÉ MESTO 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.

●Hledám v centru Pra-
hy prostor cca od 8 do 20 
m2 na prodejnu čokolád. 
Menší - větší není pod-
mínkou. Za nabídky děkuji 
předem. Tel.: 737 430 242.
●Doma práce. Žádný 
při ruce? Práce všeho dru-
hu až do střední velikosti. 
Rychle a spolehlivě. Jaro-
slav Doksanský Tel.: 702 
063 224 
●Kuchyňský poradce. 
Individuálně pomůžeme 
s realizací vaší nové ku-
chyně. Realizace od A do Z. 

Konzultace přímo na mís-
tě. www.truhlarstvi-luxra.
cz Tel.: 774 222 112.
●Je v Praze prostor k pro-
najmutí, který není pro 
turisty a politiky? V jakém-
koli stavu, opravím a vyba-
vím. Tel.: 777 619 261.
●Zakázkové vybavení 
ordinací a zdravotnic-
kých zařízení. www.me-
dicamoebel.cz. Tel.: 774 
222 112.
●Vykoupím zachovalé 
pánské oděvy a doplňky. 
Tel.: 602 972 838

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

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

CO 
V MÉDIÍCH 

NEBYLONEBYLO

PRÁVĚ VYCHÁZÍ NOVÁ KNIHA ONDŘEJE HÖPPNERA 

Objednejte též na internetu: www.daranus.cz
Ondřej 
Höppner

PŘÍPAD KRAMNÝ: 
VŠECHNO JE JINAK

VYDAVATELE TOHOTO OBLÍBENÉHO LISTU




