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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. 6/ roč. IX
15. červen 2018 NOVINY
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

STANDA
Legenda výčepu Standa 
z hostince U Rotundy, 

Karolíny Světlé 17, roztáčí 
Staropramen 0,5 l za 27 Kč. 
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KRÁL SVATEB EDA PODAŘIL

NA STOP Ě

Kapitán Korda

ČTĚTE NA STR. 6 - 7

PŘÍBĚH ANDĚLA 
SOUHLASU

PŘÍBĚH ANDĚLA 
SOUHLASUSOUHLASUKDO TO 

JEN ŠPITL?

Znáte 
ze Staroměstské 

radnice
MÍSTNÍ 

PŘÍBĚHY

Petr 
Hejma

KDO 
NAHRADÍ 

EDU?

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
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inzerceinzerce

Anna Marie 
Höppnerová (8) 

Mluvčí mladé 
generace

„Když se náš 
pejsek ztratil

v lese. Maminka 
ale běhala kolem 

a našla ho!“ 

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Když jsem si 
navlékl malé 

tričko.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„V roce 1968, 
když máma 

sháněla benzín, 
cukru a mouku, 
že bude válka.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Teprve bude. 

Do konce práz-
dnin mají být 

dokončeny práce 
na orloji.“

Kdy vám bylo o prázd-
ninách nejvíc úzko?

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Když 
končily.“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 

ČERVEN
Červen stálý, 

prosinec dokonalý.

27°C

HOSTINEC 
U ROTUNDY

Karolíny Světlé 17

Hovězí guláš, 
knedlík (rýže)

OBĚD 
POD 100 KČ

 99 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto

Věta, jíž jsem zaslechl

BITVA O SKVĚLÝ MARIÁNSKÝ SLOUP: 
KDO TAM HODIL VIDLE, PROČ A CO DÁL 

Letos nehubnu 
do plavek, 
ale tloustnu 
do kruhu.

„

Staroměstské náměstí -  
Nedůstojná bitva o přiro-
zený návrat symbolu ná-
rodní hrdosti do srdce 
Prahy nabyla groteskních 
forem.
V cestě mariánskému slou-
pu stojí již jen skupina re-
belů z Technické správy 
komunikací (TSK), kteří 
mají zajistit zázemí pro 
stavbaře. Proti této hrstce 
stojí 15 tisíc Pražanů, kteří 
podepsali petici o tom, že 
národní hrdost je hodnota, 
která má váhu.
„Těžko říct, co k tomuto 
podivnému odporu cestá-
ře vede,“ řekl Staroměst-
ským novinám zdroj, který 
si nepřál být jmenován. 
„Možná jim vadí, že má 

být na vrcholu sloupu 
panna Maria, tedy žena.“
Extrémisté se tak staví 
po boku těm, kteří sloup 
v roce 1918 strhli. Tehdy 
dav, vedený opilci a anar-
chisty ničil památky po 
celé Praze.
Rozhodnutí nyní leží na 
bedrech primátorky Krná-
čové, která moudře zvažu-
je všechna pro a proti.

„Když začal hořet 
les za naším 

hotelem v Chor-
vatsku! Přeplavu 

do Itálie?“

Vojtěch 
Ryvola

Pivovarník,
Loď Pivovar

CO DĚLAT NAD ROZSYPANÝM 
ODPADKOVÝM KOŠEM

Centrum - Do redakce 
posílají čtenáři snímky 
nepořádku v Praze 1.  Vět-
šina komentářů zní: „Už 
toho máme dost“, „Takhle 
to dál nejde“ a podobně.
Starosta řídí radnici se 
svou přítelkyní a uklizené 
ulice jsou zjevně pod jeho 
rozlišovací schopnost.
Nehledě na to, že také díky
nepořádku se Praha 1 vy-

lidňuje a poslední hrstka 
těch, co tu zbyli, bezmoc-
ně skřípe zuby.
Pokud i vy narazíte na 
nějaký nepořádek v uli-
cích či parcích Prahy 1, 
neváhejte zavolat pohoto-
vostní úklid Prahy 1, tel.: 
723 743 839, a to denně 
v době 6.30 - 16.30 h. Své 
fotografi e samozřejmě 
posílejte dál. Děkujeme.

15 TISÍC PRAŽANŮ JE PRO, ALE 
PŘIŠLY OBSTRUKCE EXTRÉMISTŮ

MARIÁNSKÝ SLOUP
je symbolem jednoty Pra-
žanů, kteří se roku 1648 
postavili na odpor dobyva-
telům a vrahům (Švédům). 
Ti vyplenili Hrad a Malou 
Stranu (ukradli například 
vzácnou Satanskou bibli - 
- a dodnes ji nevrátili).

KAM S NÍM?

MÁTE 
TOHO
DOST? 
Volejte na tel.:
723 743 839
(Pohotovostní 
úklid Prahy 1)

VÍME, JAK NA TO

Udělejte si procházku po Střeleckém ost-
rově s piknikovým košíkem kolem stánků 
s rozmanitým jídlem a piknikovou deku si 
rozložte, kdekoliv se vám bude líbit:-) 
Těšte se na mezinárodní kuchyni (sladké, 
slané… pro velké i malé).
Připraven je  bohatý doprovodný program: 
hudba, workshopy, soutěže!

Dvoudenní festival 
dobrého jídla v samém srdci 

Prahy formou pikniku.

Sledujte událost na Facebooku.



3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

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

BITVA O SKVĚLÝ MARIÁNSKÝ SLOUP: 
KDO TAM HODIL VIDLE, PROČ A CO DÁL 

Dívka ze str. 3

ště

Berta Pestrá ze Železné při 
propagační akci  Prsten musí 
mluvit za vás. Vdala se až v 89 
letech za ptáčníka Joudu (65).

Rok 
1918

Žekni 
Ž!

TEMNÁ BERTA: PROPAGÁTORKA 
TZV. PTAČÍCH PRSTENŮ

Úchvatný pohled se sloupem

Detail s anděly (pata sloupu)

15 TISÍC PRAŽANŮ JE PRO, ALE 
PŘIŠLY OBSTRUKCE EXTRÉMISTŮ
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MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
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Nové zprávy ze Starého Města
Zpravy

LIDOVCE POVEDE DO VOLEB 
�ÚPĚŠNÝ RADNÍ JAN WOLF

POTVRZENO! KDU-ČSL po-
vede v Praze do podzimních 
komunálních voleb pražský 
radní Jan Wolf. 
Ve stranických primárkách 
ho  velkou převahou zvolili 
členové pražské organizace. 
Jan Wolf vykonává od roku 
2014 na radnici funkci radní-
ho pro kulturu. 
Je považován za nejlepšího 
„pražského ministra kultury“ 

posledních desetiletí. Díky 
němu se například konečně 

dočkal opravy pražský orloj, 
po rekonstrukci se už hraje 

v kultovním Divadle Na zá-
bradlí, byly zahájeny dlouho 
očekávané opravy Václav-
ského náměstí a další na ře-
šení velmi náročné počiny.
Během působení Jana Wolfa 
došlo k významnému zvýše-
ní grantů pro divadla, kultur-
ní akce a literaturu, což jsou 
odvětví, která by bez podpo-
ry magistrátu v podstatě ne-
mohla plně existovat.

Pražské 
jaro

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Vlevo od divadla bývala budova. Naopak přibyly sloupky před ním.

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

Stavovské divadlo (roh Železné ulice)
Kde to je1930 Dnes
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Radní JAN WOLF 
(KDU/ČSL)

&Vítěz Poražený

IVAN
SOLIL

Palec nahoru za 
to, že bojuje za 
zachování slu-
žebny Městské 
policie na Malé 
Straně (náměstí 

Na Kampě).

ANDREA
KRNÁČOVÁ

(ANO 2011)
Palec dolů nejen 
za „zpovykované 

Pražáky“, ale 
potažmo i za 

Košice. I tam to 
jde od desíti k pěti.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

NA STOPĚ. Redakční slepici 
Kačenku, kterou odneslo káně, 
přijaly před jejím zmizením ostat-
ní slepice z hejna mezi sebe. Re-
dakce Kačenku vyhrála v sázce 
s panem Janem Čepem, který 
opravuje kino U Hradeb. Kačenka 
našla dočasný domov na vrchu 
Červenice pod Kozákovem v Čes-
kém ráji.

REDAKČNÍ
SLEPICI KAČENKU 
PŘIJALY OSTATNÍ 
MEZI SEBE, ALE...
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Kačenka 
(uprostřed) 

s kamarádkami

Díky radnímu 
Janu Wolfovi 

kultura v Praze 
opět  žije a dýchá



SOCHY NA ORLOJI ZŮSTANOU, 
JÁŘKU, PODLE SUCHARDY
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Sochy z orloje zůstanou 
po opravě v podobě, ja-
kou jim dal v roce 1945 
loutkář Vojtěch Suchar-
da - tedy takové, jaké je 
zná naše generace. Roz-
hodl o tom magistrát, 
který rekonstrukci orloje 
fi nancuje.
Dlouho to přitom vypa-
dalo, že zvítězí návrh or-
lojníka Petra Skály vrátit 
sochám jejich původní 
symboliku. Měl podporu 
památkářů, proti se však 

nyní postavili restaurá-
toři a magistrát jim vy-
hověl. 

„Sucharda vložil so-
chám do rukou atribu-
ty, které změnily jejich 
původní význam,“ řekl 
Staroměstským novinám 
pan Petr Skála, který 

má nyní orloj na staros-
ti. „Hvězdář dostal od 
Suchardy dalekohled, 
Kronikář knihu a Filozof 
brk. Původně však byl 
Hvězdář Štědrost, Kro-
nikář Skromnost a Fi-
losof Soucit. Sucharda 
tak zásadně změnil pů-
vodní symboliku soch 
a přistoupil k úpravě 
soch jako loutkář.“
Orloj má být po velkých 
opravách plně spuštěn 
letos v říjnu.

inzerce

Historie, nebo 
zvyk? V souboji 

zvítězil zvyk

HVĚZDÁŘI ZŮSTANE LOUTKÁŘSKÝ DALEKOHLED

Filosof 
a Hvězdář

Orloj je 
ikona Prahy

Orlojník Skála chtěl 
vrátit ikonickým 
sochám na orloji 
jejich původní, sym-
bolickou podobu.

HVĚZDÁŘI ZŮSTANE LOUTKÁŘSKÝ DALEKOHLED

SKÁLA SUCHARDA
Loutkář Sucharda 
kdysi sochy předě-
lal, protože ho to 
zkrátka při opra-
vách napadlo.

Vs.

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
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NÁBYTEK NA RADNICI 
OD SPŘÁTELENÉ FIRMY 
ZA 28 MILIONŮ KORUN

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 

Nábytek za více než 25 
miliónů Kč odebrala 
radnice Prahy 1 od sou-
kromé fi rmy Spazio 
Designer Italiano, je-
jíž jednatelkou a spolu-
majitelkou je šéfka zdejší 
sociální komise Michae-
la Šupinová.
Do čela komise ji nomi-
novala ČSSD v Praze 1, je 

členkou obvodního stra-
nického vedení. Těmto 
nákupům docházelo od 
roku 2012, tedy za sou-
časného vedení, kdy rad-
nici řídí koalice TOP 09, 
ČSSD a ODS.
Vedení radnice se ke 
skandálu nevyjádřilo, ne-
komunikuje a mlží. Vol-
by jsou letos 5. - 6. 10.

RUKOVĚŤ VOLIČE

iž osmým rokem vládne v Praze 1 TOP 09 
se svými dvěma satelity (ODS, ČSSD). Má-
lokdo ale ví, co zkratka TOP vlastně zna-
mená. T značí Tradici, O Odpovědnost a P 

Prosperitu. Číslovka 09 má připomínat rok, kdy Mi-
roslav Kalousek přišel s tímto svým projektem na 
světlo boží. Jak se významy tvořící značku Topky 
projevují v Praze 1? 
Tradice starousedlíků je vniveč. Lidé své sousedy 
už ani nepoznávají. Odpovědnost za stav žití ve 
vnitřní Praze nikdo z vedení radnice nechce převzít. 
Prý za všechno můžou ministerstva, magistrát, po-
případě volná ruka trhu. A Prosperita? Ano tady si 
může vedení radnice zatleskat. V Praze 1 prospe-
rují: Majitelé, kteří své byty krátkodobě pronajímají, 
provozovatelé historických atrap vozící v kolonách 
asijské turisty a půjčovatelé pivních šlapadel, co nás 
nenechají vyspat. 
Co nám zbývá? Naopak se dobře vyspat na začátek 
října a ve volbách již neudělat stejnou chybu, jakou 
jsme udělali před osmi, nebo čtyřmi lety.

Váš Jeroným Pražský

Co vlastně znamená 
ta divná zkratka?

J

8

Víte, že...
Každá druhá svatba 

v Praze skončí rozvodem 
a devastací ženicha. 

Běžně se stává, že se do 
svatební síně na Staro-
městském náměstí vra-
cí manželské páry, aby 
si připomněly datum 
a místo své svatby po 50 
či 60 letech. 
Kdo uzavíral sňatek v 70. 
a 80. letech minulého 
století, má na svatebních 
fotografi ích jako oddá-
vajícího pana Eduarda 
Podařila. To byl profesi-
onální oddávající. 
Dnes tuto činnost zastá-
vají členové zastupitelstva 
Prahy 1, nebo hl. m. Pra-
hy. Pan Eda měl 0ddává-
ní jako své zaměstnání. 
Jím vedené obřady byly 
vždy noblesa sama. 
Perfektně hlasově zvlád-
nutý prostor obřadní 
síně, navíc hlasem, co se 

barvou a hloubkou velmi 
podobal hlasu Rudolfa 
Hrušínského. Asi největ-
ší raritou i pro takového 
machra jako byl pan Po-
dařil se stala svatba pana 
Jiřího. 
Ten se v době své svatby 
konané na Staroměstské 
radnici nacházel v jed-
nom anglickém přístavu 
na zaoceánské lodi. Byl 
totiž námořník. O žádný 
podvod nešlo - Sňatek byl 
uzavřen „v zastoupení“. 
Při obřadu ho zastupoval 
jeho bratr. 
Ten byl přitom už sám  
ženatý a jeho manželka 
dokonce dělala nevěstě 
svědkyni. Pan Jiří vyprá-
ví, že na to bylo třeba hro-
mada povolení.  
Takže na Staroměstské 

radnici to běželo jako ve 
svatební fabrice.
Námořník Jiří je se svojí 
manželkou dodnes, ale 
stopy oddávajícího Edy 
zavál čas. 
Důstojným nástupcem 
Eduarda Podařila je pan 
Petr Burgr. Zastupitel, 
který - zcela příznačně - 
například provádí davy 
při malostranském ma-
sopustu. V loňském roce 
právě Petr Burgr oddával 
na stejném místě dceru 
námořníka Jiřího. Petr 
Burgr je dnes nejžádaněj-
ší oddávající.

PAN PODAŘIL: LEGENDA SVATEB 
ZE STAROMĚSTSKÉ RADNICE

Přiletěl k nám talíř 
z vesmíru

S posly zhouby 
nebo též míru
Viděl jsem ho, 
jak tiše klesá
Budou střílet, 

neb nám spásu daj?

Zabijou mne, 
neb mne zulíbaj?

Oni se jen tiše ukloní
Zpívají svou píseň ufoní:

Nyhurimije, gwana
Nyhurimije, gwana

Řekněte mně, kluci ufoni
Též u vás se to 
ke konci kloní

Leze vám už taky krkem
Stal se ufon ufonu vlkem?

Trestaj u vás taky 

tak tvrdě?
Říkají: „Ufon, to zní hrdě?“

Taky to tam 
hřbitovem voní

Stydne láska mezi ufony
Slyš odpověď z planety 

jiné: Nyhurimije, gwana
Nyhurimije, gwana

U nás to je pravda odvěká
K nám mluvil Bůh přes 

Syna člověka
Mluvil k vám Bůh 

ta samá slova
Přes vašeho Syna ufona?

Nyhurimije, gwana
Nyhurimije, gwana

U vás taky v Boha nevěří,
Též důvěrník naslouchá 

u dveří?
U vás taky všichni nadávaj,

A pak se navzájem 
udávaj?

Nyhurimije.
Jsou ufoni taky bestie?

Ufouni
(báseň)

Místní volby 5. a 6. 10. 2018

Pan 
Eda

Jeho laskavé oči slibovaly šťastnou budoucnost, 
hlasem objal celou obřadní místnost. Do toho zněly 
varhany a klapal orloj, za okny defi lovali svatí...

Petr Burgr (druhý zleva) oddává 
na Staroměstské radnici

EDŮV NÁSTUPCE PETR BURGR

Petr Burgr (KDU / ČSL) 
při přípravě na svatbu 

v masně
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Staroměstské noviny k poctě 
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Domovník: „Jak nezaplatíte nájem, tak 
končíte!“ „Čekám dědictví z Ameriky!“

POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
„Teď jsem jednoho shodil ze schodů, 

pořád mlel něco o Americe!“
„Vy chlape mizerná! Ten nesl mé 

dědictví z Ameriky!“  

PAN PODAŘIL: LEGENDA SVATEB 
ZE STAROMĚSTSKÉ RADNICE

Kalendárium 
Starého Města

ČERVEN

● Franz Kafka 
*3. 7. 1883 Praha 
†3. 6. 1924 Kierling
Náš nejslavnější spisovatel. 
Slavným se stal až po smr-
ti. Celoživotní přítel Maxe 
Broda.

● Vladimír Dlouhý 
*10. 6. 1958 Praha 
†20. 6. 2010 Praha
Herec, dabér. Začínal v Di-
vadle Na zábradlí. 

● Růžena Nasková 
*28. 11. 1884 Praha 
†17. 6. 1960 Praha
Herečka, národ. umělkyně.

● Jozef Gabčík 
*8. 4. 1912 Rajecké Teplice 
†18. 6. 1942 Praha
Voják, provedl atentát na 
říšského protektora Rein-
harda Heydricha. 

● Jan Kubiš 
*24. 6. 1913 Dol. Vilémovice
†18. 6. 1942 Praha
Voják, provedl atentát na 
říšského protektora Rein-
harda Heydricha. 

● František Muzika 
*26. 6. 1900 Praha 
†1. 11. 1974 Praha
Malíř, ilustrátor, scénograf.
Navrhl přes 100 výprav pro 
pražské ND.

Vladimír 
Dlouhý, 
herec

Franz 
Kafka, 

spisovatel

Jan 
Kubiš, 

parašutista

Růžena 
Nasková, 
herečka

PAN PODAŘIL: LEGENDA SVATEB 
ZE STAROMĚSTSKÉ RADNICE

Pamětníci říkají, že se pan EDA PODAŘIL podobal zpěvákovi Petrovi SPÁ-
LENÉMU (foto zde vlevo) - ale kdo ví. Eda Podařil, ač oddal za svou kariéru 
na Staroměstské radnici několik tisíc párů, zmizel - neprávem zapomenut 
v mlze dějin. Kdo má nějaké informace o osudu toho velikána souhlasu, 
nechť kontaktuje redakci. Dostane se mu vlídného zacházení. 

Pan Eduard Podařil 
oddává dvojici na 

začátku 70. let
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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.

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
● Do 30. 6. Výstava 
obrazů Jana Hejmy 
st. Seniorské centrum 
Haštalka.
● Úterý 19. 6., 17 h
Učená toulka parkem 
Kampa - provázejí 
Petrové Hejma a Burgr, 
Jindřich Pavliš, Eva 
Vodrážková (od 18 h 
debata zastupitelů 
v Domečku: P. Hejma 
a p. Macháček - 20 h).
● Čtvrtek 21. 6., 18 - 22 h 
VII. PROSTŘENÝ STŮL 
pro Konzervatoř Jana 
Deyla, hrají a zpívají 
studenti. Pepa Kocůrek & 
Hradčanský orchestr!  
20 h Muzikanti z Kampy!
● Středa 27. 6., 18 h, 
Benefi ční večer NADACE 
ARTEVIDE ve Vrtbovské 
zahradě.
● Čtvrtek 6. září 17 - 20 h 
PROSTŘENÝ STŮL 
NA BETLÉMSKÉM 
NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME
● Účast na akci ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK sobota 15. 9.
● Toulky: Havelské 

město, kostel sv. Havla 
a zvon Václav, Dějiny 
prostituce Starého Města, 
Nový Svět.

DOPORUČUJEME
● Pondělky: Muzikanti  
z Kampy v Domečku 
● Vždy třetí pondělí  
19-23 h: Zpívání v Šatlavě 
bez kouře 
● 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 
 16 - 19 h JAM JAZZ 
v Domečku. Staří 
jazzmani a mladé 
zpěvačky 
● Neděle 19 h hraní  
v kavárně Čas 
● Sobota 22. 9., 14 - 22 h 
X. MALOSTRANSKÉ  
VINOBRANÍ - Tradiční 
dozvuky horňáckých 
slavností  v parku
 na Kampě.

NOVÉ MĚSTO (komunální volby 2018)

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
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SN číslo 5, 
květen 2018

www.
staromestskenoviny.eu

ÚVAHA O POKRYTECTVÍ VRCHNOSTI

Začátek měsíce června 
je spojen s oslavou Dne 
dětí. Oslavy pro děti or-
ganizují radnice, fi rmy, 
různé spolky, prostě 
každý, kdo na to má or-
ganizační sílu. Důvod je 
prostý. 
Oslavenci budou jednou 
chodit do práce, tedy 
platit daně, z kterých 
nám budou vypláceny 
důchody. Takže prvního 
června vlastně slavíme 
svátek našich budoucích 

živitelů. Vedle oslaven-
ců, kteří si užívají atrakce 
v doprovodu svých ro-
dičů, slaví Den dětí také 
mládež žijící v dětských 
domovech.
Odborníci na dětskou 
péči říkají, že děti v dět-
ských domovech netrpí 
hmotným nedostatkem.
Je totiž mnoho fi rem, 
nebo podnikatelů, kteří 
se rádi chlubí, jak po-
máhají těm nejpotřeb-
nějším, tedy dětem. Pro-
blém je, že to hlavní, co 
tyto děti potřebují, spon-
zorské dary nezajistí.
Žít v normálně fungující 
rodině. Dá se říci, že my, 

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).

co žijeme v Praze 1, jsme 
tak trochu jako děti 
v dětském domově.
Radnice s velkou medi-
ální pompou organizuje 
výlety, plavby po Vlta-
vě, koncerty na Žofíně, 
uděluje čestné občan-
ství a tak dále. 
Pikantní je, že to vše za 
peníze nás občanů Pra-
hy 1. Bohužel ale to, co 
především my, obyva-
telé domova jménem 
Praha 1, potřebujeme, 
nejsou dárky v podobě 
prezentačních akcí, ale 
trvalá péče o důstojný 
a klidný život v místě 
našeho bydliště. 

Tak jak sponzoři svými 
dary nenahradí rodinu, 
tak radnice Prahy 1 svý-
mi jednorázovými ak-
cemi nenahrazuje péči, 
kterou občané Prahy 1 
potřebují.

SN červen 2018
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„Močili na podlahu 
a nadávali sprostě 
před dětmi.“ „Easy-
Jet zrušil let z Anglie 
do Prahy, pasažéři se 
chovali příliš nevhod-
ně…“ 
Tolik titulky novin ze za-
čátku června. Některá 
média to označila za „let 
hrůzy“, jiná byla zdrženli-
vější, nicméně to dokládá 
smutný fakt - pro koho se 
Praha stala oblíbenou de-
stinací. 
Bohužel, každý let nezru-
ší a jeden let hrůzy je jen 
malá ochutnávka „hrůz“, 
které si s davy opilých 
turistů v centru užíváme 
každý den. 
A už to není jen Staré 
a Nové Město, pověstné 
alkoholové průvody do-
razily i na Malou Stranu. 
Nedávno jsem se omylem 

do jednoho z nich zapo-
jila, a to včetně psů a dí-
těte. Prostě nás vcucnul 
dav nalitých Američanů. 
Byli jsme pro ně vyloženě 
atrakce - živí domorodci. 
Já jsem taky valila oči...
Davy řvoucích ožralů pro-
cházející Dlouhou a další-
mi ulicemi znám, ale tohle 
bylo nové. Alkohol, dá-li 
se tak nazvat pivo Bra-
ník a umělohmotné ba-
rely naplněné žlutou a čer-
venou tekutinou (patrně 
vínem), jim totiž jejich 

Radnice utrácí za kamery, 
ale na strážníky nemá

průvodci vezli na kárkách 
jak bezdomovci. Hustý!
Jako studentka jsem si 
taky dávala v petce s ka-
marády víno u metrono-
mu s výhledem na Prahu, 
ale že to někdo o mno-
ho let později povýší na 
úspěšné podnikání, bych 
nečekala. Fakt mě mrzí, 
že jsme takový odpaďák 
Evropy a že je u nás mož-
né snad úplně vše… 
Včetně toho, že radnice 
Prahy 1 utratí stovky mi-
lionů korun za kamery, 
ale nemá dost strážníků, 
kteří by na ně koukali, 
a hlavně zasahovali a udí-
leli pokuty. To by se pak 
ten Braník prodražil! Tře-
ba by pak podobné lety za 
chlastem nebyly, protože 
by se to nevyplatilo… Do-
čkáme se někdy pořádku 
v ulicích, tipnete si?

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Opilí Angličané

Dnes odpoledne (6. červ-
na), Národní třída. Tyhle 

šílený drunk - turistický 
beer party povozy pořád 
někde korzujou po P1, 
blokují dopravu a dělají 
neuvěřitelný hluk - občas 
sedávám v tiché městské 
knihovně nebo na FAMU 
a tam je to slyšet fest.

Haruna Honcoop, 
FB Praha čáslo 1

Kdo už tu radnici vymě-
ní? To už se nedá...

Pište Sally: redakce@
staromestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Beer - party 
povozy

Povoz se 
řvoucími 
turisty před 
kostelem 
sv. Voršily 
na Národní 
třídě

VÍME, JAK NA TO

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

Otevřeno pondělí až pátek  10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč
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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

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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)

Kouzelný 
cirkus láká

Na Nové scéně Národní-
ho divadla se již přes 40 let 
hraje inscenace Kouzelný 
cirkus, nejtypičtější ukáz-
ka umění Laterny magiky. 
Inscenace k vidění 16. 6. 
v 17 a 20 h, 29. a 30. 6.
v 20 h. Inscenaci režírovali 
Evald Schorm, Jiří Sr-
nec a Jan Švankmajer.

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 

Maryša v Národním 
Co mu dá do kafe

Představení z pera Mrští-
ků Maryša si nenechte ujít 
v Národním divadle 23. 6.
od 19 h. Inscenaci reží-
roval Jan Mikulášek, 

Taťjana
Medvecká, 

herečka

Vladimír
Javorský,

herec

Místní divadélko 
bavilo děti
Cestovně pružinové Diva-
délko Romaneto - Jaroslava 
Nárožná a Roman Korda - 
odehrálo v rámci Dětského dne 
vystoupení pro děti Prahy 1 
na Kampě a Staroměstském 
náměstí. Bylo to super!

Evald 
Schorm,
režisér

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

K

Kulturní nást ěnka    
ČERVEN - ČERVENEC
Divadlo - Po 18. 6. v 19.30 - IVAN 
MARTIN JIROUS: ČLOVĚKU NAD 
TÍM ROZUM I ČURÁK ZŮSTÁVÁ 
STÁT - DUP 39, Charvátova 39 - Téma: 
Je mi k smrti smutno. www.divadlox10.cz

Divadlo - Po 18. 6. v 19.30 h - NOCI 
NA ZEMI - Rock Café, Národní 20, diva-
del. sál - Divadlo Traverza uvádí adaptaci 
fi lmu J. Jarmusche Noc na Zemi. Režie: 
V. Marková. Více na: www.rockcafe.cz

Divadlo - Út 19. 6. v 20 h - JAKO ZÁ-
ZRAKEM/JAK DĚLAT PODOBIZNU 
PTÁKA - Divadlo Viola, Národní třída 7 
- Hrají: J. Somr, D. Novotný, M. Málková 
nebo B. Poláková. Režie: L. Engelová

Akce - Ne 24. 6. v 10 h - GALASOVA 
CYKLOJÍZDA: SEDMÝ SRAZ VO-
LANTŮ A CHOPPERŮ - Sraz Foliman-
ka, pod Nusel. m. - Směr Davle… Kavárna 
Čekárna, P 2 cíl. www.galas.borec.cz

Akce - 14. - 15. 7. - PRAŽSKÝ PIK-
NIK - Střelecký ostrov - Dvoudenní food 
festival s piknikovou atmosférou. Nakupte 
si do piknikového koše a udělejte si pik-
nik. Program pro celou rodinu.

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

Galasovy 
cyklojízdy

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

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

v titulní roli Pavla Bere-
tová, Lízala hraje Vladi-
mír Javorský a Lízalku 
Taťjana Medvecká.

Pražský piknik 
pro celou rodinu

Dvoudenní food festival 
na Střeleckém ostrově 
s pravou piknikovou at-
mosférou se koná 14. a 15. 
7. Obejděte stánky s pikni-
kovým košíkem a deku si 
rozložte tam, kde je vám 
útulno. Vstup zdarma.

DUPu39 
to žije

Divadlo X10 můžete vi-
dět hrát v inspirativním 
prostoru DUP39 v Char-
vátově 39.  Např 15. 6. 
v 19.30 hodin se těšte 
na Pod kontrolou v režii 
Ewy Zembok a 18. 6. 
v 19.30 h se hraje kus 
Ivana Martina Jirou-
se Člověku nad tím ro-
zum i čurák zůstává stát.
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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 

červen 2018 / VIII. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
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● Adresa: Sarajevská 16, Praha 2 

Franz Kafka: PROMĚNA (XV.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř dále čelí své nečekané proměně v hmyz

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

Rodiče to vše tak dobře 
nechápou; nabyli za ta 
dlouhá léta přesvědčení, 
že Řehoř je v obchodě 
zaopatřen na celý život, 
a mimoto jsou teď natolik 

zabráni do okamžitých 
starostí, že ztrácejí veš-
kerou prozíravost. Řehoř 
však tu prozíravost má. 
Prokuristu je třeba zadr-
žet, upokojit, přesvědčit 
a nakonec získat; vždyť 
na tom závisí budoucnost 
Řehořova i celé rodiny! 
Kdyby tu tak byla sestra! 
Pokračování příště

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Kdyby tu tak byla sestra!

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, odkud je fotka 
tohoto medvěda, kterou pos-
lali do redakce čtenáři? 
Nápověda: Není to v Japon-
sku a ani v zoologické zahradě.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Na obrázku je ruka hvězdáře, 
tak jak ji známe ze starého orloje. 
Správně: Karel Kopeček
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Majitelka vyhlášeného módního ateliéru
Hana Podolská

V lastním jménem Jo-
hanna Vošahlíková 
se vyučila švadle-

nou. Později si s přispě-
ním budoucího manžela, 
šlechtice Viktora Podol-
ského, otevřela dílnu ve 
Vyšehradské ulici. Záhy 
se přestěhovala do paláce 

Lucerna, kde si otevřela 
módní ateliér. 
Měla vlastní kožešnictví, 
kloboučnickou dílnu, vy-
dávala časopis, zaměst-
návala desítky švadlen. 
Šaty si u ní nechávaly šít 
manželky ministrů i slav-
né herečky.

Lída 
Baarová

ZÁKAZNICE

HANA PODOLSKÁ (1880 - 1972)

Hana 
Benešová 
ZÁKAZNICE

Marta 
Gottwaldová
ZÁKAZNICE

Místní ženy

Denní menu 
za 99 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

 Na vaši návštěvu se těšíme!
Tržiště 13, Malá Strana

tel.: 257 534 130,
      606 688 982

email: info@airtickets.cz

LESSER 

Radostné léto
přeje všem čtenářům

malostranská cestovní agentura

www.airtickets.cz

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

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

33 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

www.restaurant-uglaubicu.cz



Příští číslo vyjde
15. července

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

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

REGINA VELKOVÁ
Perníčky od Reginy, 

tel.: 725 442 155
„Noviny čtu, protože jsou 
s láskou vytvářené stejně 
jako perníčky ode mě!“Fo
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Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
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v

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

PETR BURGR
Nejoblíbenější oddávající

Za vtip a nad-
hled, se kterým 
oddává zamilo-
vané na Staro-
městské radnici

Tip: Přátelé Šatlavy

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

DAREBÁK. Rozbil okno a teď se bojí přijít tátovi na oči.

Hladkosrstý jezevčík 
ze Železné ulice při 
výletu na hrad Okoř.

Foto: Marta Konečná, 
Staré Město

ŤAPIČKA

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

odběrních míst50

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Kdyby už byly rozebrány, 
volejte tel. číslo: 777 556 578

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 prací 
ze soukromých sbírek. 
Kurátorky: M. Vítková,
P. Patlejchová.

VLADIMÍR 
KOPECKÝ: ENERGIE
Květen až červenec 2018 
Komorní výstava aktuál-
ních prací významného 
skláře a malíře.

RUDOLF NĚMEC: 
NEROZUMÍM UŽ 
NIETZSCHEMU
Do 9. 9. 2018 

Výstava se zaměří na 
tvůrčí období 60. a 70. let, 
s přesahy do let 80.

VÝSTAVA NA 
ZÁMKU MORAVSKÝ 
KRUMLOV
Do 30. 10. 
Díla ze slavné sbírky 
J. a M. Mládkových, ob-
sahující díla nejvýzna-
mnějších autorů české 
umělecké scény 20. stol.

DALŠÍ PROGRAM
18. 6. Kurátorská komen-
tovaná prohlídka výstavy 
J. Zrzavého, rezervace 
nutná. V 18.30 h

28. 6. Kurátorská komen-
tovaná prohlídka vý-
stavy R. Němce, rezer-
vace nutná. V 18.30 h 
23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. 
od 8 do 16 h. Příměstské 
tábory pro děti od 6 do 
13 let. Lektoři děti sezná-
mí s malířem Františkem 
Kupkou v Museu Kampa,
Janem Werichem ve We-
richově vile nebo s umě-
leckým sklem v letohrád-
ku Portheimka... Lze na 
jednotlivé dny. Cena: 640 
Kč/den, v ceně je oběd, 
sladká odměna a nápoj.
Rezervace: rezervace@
museumkampa.cz

Výstava poprvé komplexně představuje britského fotografa 
Cecila Beatona. Od 30. do 70. let dokumentoval soukromé 
okamžiky britské královské rodiny i osobnosti světové kultu-
ry a politiky. Jako slavný módní fotograf pro časopisy Vogue 
a Vanity Fair se dostal k módní tvorbě a vytvořil kostýmy pro 
fi lm My Fair Lady, za které získal Oskara.

Do 7. 10. 2018

CECIL BEATON: 
FOTOGRAF KRÁLOVEN


