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.

Čís. 3/ roč. X
15. březen 2019

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

telefon: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ A OKOLÍ

VELKÝ ZÁTAH
KONEČNĚ!
PROTI
DROGOVÉ MAFII

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

1. Místostarosta
Petr Hejma

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

ZPACKANÁ
100
DRAŽBA

Foto: Roman Korda

PŮVABNÁ VERONIKA
z restaurace Kolonial,
Široká 25/6, nese
Plzeň 0,5 l za 48 Kč.

HORNÍČEK

Čtěte
na str.

Od prosince 2018
do února 2019

6-7

inzerce

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

NA STOP Ě

Viz str. 2 - 3

Jan
Hus

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Foto: Archiv SN

•649 POLICISTŮ
•25 AKCÍ
•27 ZADRŽENÝCH

Kapitán Korda
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek
Pečená
krůta,
knedlík, zelí

107
Kč

EXŠÉF STRAŽNÍKŮ
STEJSKAL VYHRÁL
NA CELÉ ČÁŘE
Miroslav
Stejskal:
Návrat do
křesla šéfa
strážníků
Prahy 1?

U BETLÉMSKÉ
KAPLE
U Betlémské kaple 2

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

...kterou jsem zaslechl

„

Řekl mi mnich
z Tibetu,
že nám z toho
šibe tu

Počasí

3 °C

BŘEZEN
Březnového prachu
za dukát lot

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Praha 1 - Bývalý ředitel
strážníků Prahy 1 Miroslav Stejskal by se měl
vrátit do svého křesla.
Před pár dny totiž vyhrál všechny soudy, kvůli
kterým byl na dva roky
„zaparkován“ v kanceláři
s platem nižším o 20 tisíc
korun. Stejskal čelil obvinění kvůli potyčce se dvě-

ma muži, parkujícími na
místě pro invalidy s falešnými průkazy. Při potyčce
jim údajně rozbil mobilní
telefon.
„Jsem rád, že to takhle
dopadlo a pravda vyšla
najevo,“ řekl Staroměstským novinám Miroslav
Stejskal. Dostane odškodné 100 tisíc Kč.

Anketa Staroměstských novin

Jakou máte zvláštní
dovednost?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
VLTAVA

STARÉ
MĚSTO

9 037 obyvatel

Principál Divadélka Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Hana
Francová

„Pomáhat
a chránit,
potěšit
a bavit!“

„U mě spíš
vypíchneme,
co nedovedu…
Vařit!“

„Sním najednou 10 řízků,
12 obložených
chlebíčků, nebo
14 bramboráků.“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová (9)
Mluvčí mladé
generace

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Z malých věcí
dělat velké
a přivolat
bouřku.“

„Nosem hraji na
ﬂétnu a chodím
na válci a u toho
hraji na ukulele
a zpívám.“

„Umím
zahrát na dudy
budíček.“

Roman
Korda

HaFstudio,
varhanice

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Býv. ředitelka Společnosti F. Kafky

Zpravy

ZPACKANÁ
VYFOUKLI DOK
Staré Město - Národní knihovně unikl vzácný dokument, který byl
dražen na konci února
v Topičově salonu na Národní třídě.
Latinsky psaný notářský
zápis z roku 1414 o vyhlášení klatby nad přítelem
a advokátem Jana Husa
- Janem z Jesenice - byl
na pergamenovém papíru, opatřený voskovou
pečetí a uložený ve vyřezávané truhličce.
Národní knihovně (tedy
státu) ho vyfoukl soukromý sběratel za 6,1 milionů korun.
Národní knihovna přitom měla povoleno (od
ministra kultury Antonína Staňka) dražit nejvýše
do 6 milionů. Oněch 100
tisíc korun, tedy kapička

v moři státního rozpočtu,
tedy rozhodlo, že vzácná
listina zmizí v soukromých sbírkách.
„Škoda, moc jsme o něj
stáli,“ vzdychl posmutněle generální ředitel
Národní knihovny Martin Kocanda.
Podle odhadů přitom
měla dražba přesáhnout
určitě pět milionů korun
a šplhat se výš. Unikátní
dokument by přitom do
sbírek Národní knihovny skvěle zapadl. Je tedy
otázkou, proč se dražitel
s ministerstvem kultury
lépe nedohodl.

Víte, že...
Nejstarší originál u nás je
zakládací listina Litoměřické kapituly (rok 1057)

inzerce

3

inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

NÁ DRAŽBA: JAK NÁM
DOKUMENT Z DOBY HUSA

BOUŘLIVÝ
ROK 1919

ště HANKA & MANKA

Veselá místní dvojka při
tradičním počítání končetin.
Pamětníci by mohli vyprávět!

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

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.

Jan Hus a notářský
zápis z roku 1414
inzerce

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

SÍLA ČINU. JAN PALACH A JAN ZAJÍC
V UMĚNÍ V LETECH 1969 - 1989
Do 24. 3. 2019

VÝKUP OBRAZŮ,
MINCÍ A BANKOVEK
• Nejvyšší ceny zaplatím za malované
obrazy různých žánrů (podepsané
i nepodepsané).
• Dále mám zájem o stříbrné, zlaté
mince a oběžné sady mincí i staré
bankovky.
• Profesionalita a solidní
jednání.
Tel.: 777 365 747
E-mail: antiksberatel@seznam.cz

Výstava navazuje na projekt Anatomie skoku do
prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, výstava realizovaná v Západočeské
galerii v Plzni ve spolupráci s Museem Kampa.
Kurátorka: Helena Musilová.
noduchá tvarová symboVITÁLNÍ KOLAPS
lika a důležitým výrazoDo 24. 3. 2019
vým prostředkem je světlo.
Ivan Pinkava a Vojtěch
Kurátorka: Ilona Víchová.
Míča patří ke zlomové
generaci, která si zažila
VLADIMÍR
poslední fázi totality. To
KOPECKÝ:
přispělo u obou k citliSTŘET BAREV
vému vztahu k otázce
Do 2. 6. 2019
svobody a s ní spojené
Výstava skláře a malíře
kulturní identity. Kurátor:
představuje kolekci děl
Petr Vaňous.
z posledních dvou let. Kurátorka: Helena Musilová.
JIŘÍ VALENTA:

DECH IKON, ŘEČ
MEDITACE

Do 7. 4. 2019
Duchovní aspekty tvorby
Jiřího Valenty. Představeny zejména bílé obrazy,
v nichž se uplatňuje jed-

PRAHA BYLA
KRÁSNĚJŠÍ NEŽ
ŘÍM

Contemporanea - Dějiny
současné české poezie.
Výstava představí souvislosti české literatury
a umění první pol. 20. stol.

JIŘÍ SEFERT

Od 6. 4. do 16. 6.
Výstava představí sochařovu práci ve všech materiálech, mramoru, pískovci,
alabastru, dřevu i břidlici
a ve všech obdobích.

RAFANI
O NEVYVRATITELNOSTI

Do 12. 5. 2019
Od 15. 3. do 16. 6.
Angelo Maria Ripellino
Existuje na tomto světě
Storia Della Poesia Ceca
něco nevyvratitelného?
www.museumkampa.cz

&

Vítěz Poražený

ROMANA
MELCHEROVÁ
(Pověřena
řízením Městské
policie Prahy 1)
Palec nahoru
za součinnost
při zásahu proti
dealerům drog.

KOLOBĚŽKY
LIME
(Elektrická
varianta kompromisu mezi
chodcem
a cyklistou)
Přituhuje, hrozí
velké omezení

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

DIPLOM ZA RECITACI
BÁSNĚ O SOVÁKOVI
A MICINCE

Foto: Monika Höppner

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Zpravy

PROČ ZEMŘELA
AŤKA JANOUŠKOVÁ

Nejmenší česká herečka•Včelka Mája a Včelí medvídci
•Zářila v kabaretu i v Národním divadle •Balet a cizí jazyky
V sobotu 9. 3. otevřela
policie byt Aťky Janouškové poté, co čtyři dny
nezvedla telefon. Herečka a dabérka zemřela
nečekaně pár dní před
89. narozeninami (*16.
března 1930) po krátké,
banální nemoci.
Ještě týden před smrtí
navštívila divadlo U Valšů na Starém Městě (ulice Karolíny Světlé), kde
měla vystoupit v pořadu
Erboviny. Byla veselá, noblesní a svěží, ale pak
ulehla.
Nejslavnější rolí nejmenší české herečky (120 cm)
byla včelka Mája, které
propůjčila svůj nezaměnitelný hlas.
Proslula též dabingem
večerníčku Příběhy včelích medvídků, ale byla
také vynikající herečkou

(hrála v Národním divadle roli Barborky v opeře
Zuzana Vojířová).
Aťka se narodila jako
třetí z dětí do rodiny
pražského klenotníka.
Od dětství se věnovala
baletu a hraní v divadle.
V době jejích studií na
gymnáziu byli oba rodiče
odvlečeni do koncentračního tábora, odkud se
otec již nevrátil.
Vystupovala s Emanem
Fialou v kabaretu, zpívala s R. A. Dvorským,
s Josefem Zímou jezdila
po estrádách, kde měla
vlastní blok muzikálových písní.

Víte, že...

Aťka byla přezdívka. V rodném listu
měla jméno Vlasta.

Aťka Janoušková

Anička
s diplomem
NEJMLADŠÍ členka redakce
Anička (9) získala ocenění poroty na recitační soutěži Pražské poetické setkání v Praze 1.
Soutěžila za HaFstudio s básní
Sovák a Micinka od básníka
Edwarda Leara. Gratulujeme!

Z

Včelí medvídci

Včelka Mája

POSLEDNÍ FOTO NA VEŘEJNOSTI:
Vyhlášení cen Studentské Thálie
(Aťka uprostřed) se sborem
ZŠ Vratislavova na Nové scéně ND

inzerce

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA
Těšíme se
na další setkávání

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

Foto: Archiv
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

VÁLKA PROTI HLUKU MŮŽE
SKONČIT UZAVŘENÍM BARŮ
Staré Město - Centrum Prahy již dlouho
připomíná v nočních hodinách jeden velký bar
a podobá se nechvalně
známým „mejdanovým“
ulicím jako Krymská ve
Vršovicích. Situace se
ještě zhoršila po zavedení
idiotského protikuřáckého zákona, který zaplnil
ulice kuřáky a opilci.
Místní obyvatelé jsou
nespokojení a apelují na
radnici, aby splnila předvolební sliby. Radnice
Prahy 1 se chystá omezit
provozní dobu podniků
v ulicích Dlouhá, Dušní, Jakubská, Kozí, Malá
Štupartská, Masná, Michalská, Rybná a V Kolkovně a dalších.

„V pátek, sobotu a den
předcházející svátku otevřeno do 1 h (resp. do 3 h),
v ostatní dny pak do půlnoci (resp. do 2 h),“ uvádí
radnice na svých webových stránkách.
Podle starosty Pavla Čižinského je ve hře varianta některé podniky zrušit,
nebo přestěhovat.
Místostarosta Petr Hejma (My, co tady žijeme,
STAN) spatřuje řešení
snížení hluku ve spolupráci s policií a intenzivně
s ní jedná.

Víte, že...
Protikuřácký zákon
zvýšil hluk v ulicích
cca o 50 decibelů.

Zátah proti dealerům drog
na Václavském náměstí

Foto: Policie Praha, Facebook, archiv

Na mušce jsou podniky v Dlouhé, Kozí, V Kolkovně...

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

CUKRÁRNA ASTRA
PERLOVÁ 8, STARÉ MĚSTO
tečky a další dobroty. Ty
si můžete ještě teplé odnést domů anebo si dát
spolu s kávou v krásném
a velmi vkusně zařízeném prostředí.
Za léta provozu zná Eva
Hrušková většinu zákazníků osobně. „Chodí sem hlavně místní.
Turisté jsou ve výrazné
menšině,“ vypráví sympatická dáma, která za
velmi důležité považuje

naslouchání zákazníkům
a jejich přáním.
V cukrárně je každý den.
„Rozšiřujeme sortiment
a služby, vylepšujeme
prostředí i oblečení personálu. Hlavně se ale
snažíme zákazníkům nabídnout klid, možnost ztišení a zpomalení a k tomu příjemnou obsluhu
a úsměv,“ prozrazuje svůj
recept Eva Hrušková
z Cukrárny Astra.

Místostarosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady
žijeme, STAN): „Nedaleko cukrárny bydlím a moc rád
si tam chodím pro skvělé koblihy a chlebíčky. Je to příklad poctivé živnosti, která si zaslouží naši podporu.“

Eva Hrušková ve své
provozovně Astra

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Petr

Hejm
místostaro a,
sta

Koláče se pečou
přímo na místě

Máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Petr Našic

Poctivou cukrařinou
oslazuje Cukrárna Astra
život lidem ze sousedství
už od roku 1993. Před
osmi lety pak díky spolupráci se Staročeskou pekárnou rozšířila její majitelka Eva Hrušková
nabídku též o klasickou
pekařinu, když k dortům
a zákuskům přibyly chlebíčky, obložené bagety,
housky nebo třeba vynikající chléb.
Šikovný pekař navíc před
očima zákazníků smaží
a peče vyhlášené koblihy,
tvarohové koláče, buchty, štrúdl, rohlíčky, šá-
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telefon redakce: 775 949 557

T
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VELKÝ ZÁTAH PROTI DE
KONEČNĚ! 649 POLIC
Místostarosta Petr Hejma po úspěšných akcích
veřejně pochválil policisty a strážníky, kteří
od prosince uspořádali
v Praze 1 nad rámec běžného výkonu služby více
než 25 policejních akcí.
Bylo do nich nasazeno až asi 700 policistů a strážníků. Zadrženy byly takřka tři
desítky podezřelých
z účasti na prodeji či
distribuci drog.
„Jsem velmi rád, že funguje spolupráce všech
bezpečnostních složek
a že zvýšená aktivita
přináší svoje výsledky,“

policie Praha 1 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie hl. města
Prahy několik druhů policejních akcí.
Jejich cílem je zajištění veřejného pořádku zejména v oblasti Václavského a Staroměstského náměstí, kde je koncentrace
drog nejvyšší. Velmi
často bývá využíván
i kamerový systém,
který účinně přispívá k odhalování protiprávních
jednání
a následnému zadržení pachatelů závažných
trestných činů.

pochválil policisty Petr
Hejma, který má ve své
gesci bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci
kriminality. Bezpečnostních akcí se místostarosta Petr Hejma pravidelně
účastní.
Tentokrát jsme ho zastihli spolu s náměstkem primátora Petrem
Hlubučkem,
radní
hlavního města Hanou
Kordovou Marvanovou a Karlem Prommerem, ředitelem policie ČR Praha 1.
S velitelkou městské policie Romanou Melcherovou navíc Petr Hejma

hned ráno po akci předstoupil před školáky, aby
je spolu s policejními
specialisty varovali před
nebezpečnou - a bohužel
stále podceňovanou - kyberkriminalitou.
„Sociální sítě a internet
dokáží být dobrým kamarádem a zdrojem informací, ale také velmi
nebezpečným místem,“
varoval Petr Hejma.

Víte, že...

Nejrozšířenější drogy
prodávané v centru
jsou pervitin, subutex,
kokain a marihuana

ZÁKLADNÍ DROGOVÁ
MAPA PRAHY

Dealeři,
turisté
Dealeři,
feťáci

Zleva: Petr Hejma, Romana Melcherová
Petr Hlubuček, Hana Kordová Marvanová
inzerce

INZERCE POMOCÍ SMS

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

●Daruji malířský stojan
studentce či studentovi
AVU v Praze. Tel.: 224 930
386, 605 428 780 ●Rodilá mluvčí italského jazyka
nabízí kurzy pro začátečníky, pokročilé i děti. Tel.:
734 122 ●Prodám rotoped
Kettler Golf. Jako nový.
Cena dohodou. Jsem z Malé
Strany. Tel.: 724 007 924
●Jsem Ital, učím základy italské kuchyně dospělé
i děti. Je to jednodušší, než
si myslíte. Stačí poslouchat
a zkusit. Tel.: 603 953 576

Vykoupím zachovalé
pánské oděvy a doplňky

Daruji

Volejte: 602 972 838

malířský stojan
studentce
či
studentovi AVU
v Praze.

(kabáty, obleky, saka, tašky,
boty, klobouky, rukavice,
manžetové knoﬂíčky).
Vše pouze v dobrém stavu.
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

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Tel.: 224 930 386,
605 428 780.

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

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv Policie

Text: PETR DLOUHÝ

Vida! Po nástupu Petra
Hejmy na Úřad MČ
Praha 1 začala intenzivní
spolupráce s Policií ČR.
Místostarosta Petr Hejma (My, co tady žijeme,
STAN) se osobně účastňuje bezpečnostních opatření zaměřených na dodržování veřejného pořádku v centru Prahy.
Právě bezpečnost a pořádek patřily k největším
výzvám minulého vedení
radnice, které bylo občany ve volbách kompletně
vyměněno.
V současné době realizuje Obvodní ředitelství
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Tema

DEALERŮM DROG.
LICISTŮ V ULICÍCH

Kalendárium
Starého Města
BŘEZEN

František
Tichý

Betty
Fibichová

Jarmila
Krőschlová

Jindřich
Štýrský

MALÍŘ

TANEČNICE

PĚVKYNĚ

MALÍŘ

Betty Fibichová
*16. 3. 1846 Jilemnice
†20. 5. 1901 Praha
Operní zpěvačka, hvězda
Prozatímního divadla.

Foto: Archiv Policie

Josef Lev
*1. 5. 1832 Sázená
†16. 3. 1898 Praha
Operní pěvec. Přítel Bedřicha Smetany a Jana Nerudy.

EXKLUZ
IVNÍ
FOTO

Policie zatýká
dealery drog

Vojta Novák
*16. 3. 1886 Praha
†18. 3. 1966 Praha
Režisér Národního divadla, herec. Ve ﬁlmu např.
Jan Hus (1954).
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.

Zásah u Václavského
náměstí

Zadržené
drogy

Cesta svíčky ke slávě (3/4)

Pepík: „Tady je. Musel jsem za ni
dát 40 haléřů.“

Hokyně: „Tak prosím, tady je
svíčka. Dostanu za ni 60 haléřů.“

František Tichý
*24. 3. 1896 Praha
†7. 10. 1961 Praha
Malíř, graﬁk a jevištní výtvarník.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Podomek: „Už jsem tady s tou svíčkou.
Stála korunu. Prej je všechno dražší.“

Pokračování
příště

8

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

UČENÁ TOULKA ZA TAROTEM

Učené Toulky KampaNuly za historií a místopisem, nyní Tarotem až
k otázkám o odpovědnosti komunálních zastupitelů vůči nám, svým voličům…
ré se již čtvrtým rokem
pravidelně schází každé třetí pondělí v měsíci
v kavárně Deli Maltez na
Maltézském náměstí.
Toulkou provázel PhDr.
Julius Hůlek, zakladatel TK 015 a organizátor
klubových setkání. Nejprve shrnul, že je Tarot
jedním z hlavních esoterických či okultních systémů. Není jen balíčkem 78
karet, ale významově důmyslnou strukturou, která dovoluje nahlédnout
do budoucnosti.
Záhy pak bylo přikročeno
k praktickým ukázkám.
Korunu všemu nasadila
otázka odpovědnosti komunálních
zastupitelů

vůči nám, svým voličům.
A Tarot potvrdil, že nic
nového pod sluncem.
Karta Ďábla na dominantní pozici napověděla, že sliby se někdy mění
v chyby, když zastupitelé jsou odpovědni nejen
nám, ale jsou i závislí na
obecně panujícím systému. Nejdříve sice hodně
slibují (karta Pravé míry
v předpokladech), ale nakonec jsou rádi, když
v konﬂiktech všeho druhu
aspoň čestně obstojí („zápasící“ karta Sedmička
Holí v důsledcích).
Závěr toulky názorně
ukázal, že Tarot nejen poučí, ale může i pobavit.
-kuc-

PhDr. Julius Hůlek

Místní kostelík
Šatlava

Tarotoví muzikanti

Naše akce + naše tipy

VÝZVA - POZVÁNKA K ČASTI NA SPOLEČN AKCI

Více o akcích: www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

V rámci každoročního jarního, již

● Čt 28. 3., 18 - 20 h
XI. KONFERENCE
KMSSS
V Mlýnské kavárně na
Kampě. Vzestup Kampy
a Malé Strany - Středu
Světa, díky Happeningu.
● Čt 4. 4. 18 h
ZASAZENÍ
STROMU KLUBŮ
A SPOLKŮ
U Domečku-Sally Terreny KC Kampa. Hlásí se
asi 20 spolků.
● Pá - so 5.a 6. 4.
XI. HAPPENING
KAMPA, MALÁ
STRANA STŘED
SVĚTA
V parku na Kampě
● So 6. 4., 14 - 20 h
XI. HAPPENING
KMSSS
Toulka kolem Kampy,
otevření brány, pak
v parku na Kampě diva-

dla a hrátky pro děti i dospělé, koncerty na podiu
i bohaté občerstvení.
● Čt 25. 4., 18 h
DEBATA
U KAFÍČKA
Volby do Evropského
parlamentu. Vede novinář Dr. Jaroslav Šonka.
● So 27. 4., 10 - 16.h
KampaNula + Ornitologický spolek + LES
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V ARBORETU KROUŽKOVACÍ
STANICE NÁRODNÍHO MUZEA
Hornoměcholupská 34.
Ráno před akcí ornitologická vycházka do
hostivařského lesoparku
s ukázkou kroužkování
ptáků, sraz v 7.30 h před
hospůdkou „Karolína“,
na rohu ulic Hostivařská
a U Břehu.
● Začátek května

Ptačí zpěvy a broučí
rojení.
● So 11.5.
BĚH PŘES PETŘÍN
Zve spolek Kocour Tobě.
● V květnu
TOULKY STARÝM
MĚSTEM
Kostel sv. Havla
a Hradčany - Chrám sv.
Víta. Vedou Petr Hejma
a Richard Händl...
● V červnu
KampaNula (+ TURAS)
TOULKY přírodou +
Prostřený stůl 20. 6.+
VÝLETY: KRKONOŠE, Česká Kanada,
BRDY, MILIČÍN (i pro
děti).

Výzva

Chcete mít svůj spolek
v této rubrice? Volejte
Lídě Růžičkové,
tel. 724 346 460

SPOLK A KLUB PRAHY 1.

XI. HAPPENINGU KAMPA, MALÁ STRANA STŘED SVĚTA
dojde v parku na Kampě u Domečku-Sally Tereny (KC Kampa)
již ve čtvrtek

. . v 18:00

ku společnému zasazení

STROMU KLUB A SPOLK ,
které jsou tímto vyzývány k účasti:

Některé již osloveny byly, např. Kampa Střed Světa, KampaNula,
TURAS, Muzikanti z Kampy, Dobrovolní hasiči, Haf Studio, Hradčanské
včely, Museum Kampa, Baráčníci, Zlatá Praha, Klub Šatlava, KPGM, KC
Kampa, SOPMSH, Malostranská beseda, Český Sup, Kocour Tobě, Old
Skaut, Rybáři P , ARTEVIDE, KZSP, MalostranskoHradčanská
náboženská obec CČSH při kostele Sv. Jana Křitele Na prádle, SOKOLČOS, MCT , Sněmovní + LES, A studio Rubín, DUP-X10, TAROT KLUB,
Atelier Pavla Olga, Spolek Přátel Petrské čtvrti, Malostranské noviny
a hlásí se další ...
Program akce připravuje skupina v níž jsou Petr Burgr, Petr Hejma,
Martin Kotas, Vladimír Krištof, Jiří Kučera, Jindřich Pavliš, Ludmila
Růžičková, Jiří encl a pomáhají další.
V součinnosti s OU MČ Praha a Vojanovými sady s.r.o. je určeno místo
pro Strom. Program se dola uje. Promluví zástupci klubů a MČ P ,
zahrají Muzikanti z Kampy, kteří později od cca : budou hrát
v Podkroví erichovy vily
. . rozešleme pozvánku pro veřejnost doplněnou o další spolky a
kluby, které se k akci chtějí připojit..
Prosíme o vaše přihlášky i ev. nápady na mail: jirkucka centrum.cz
D K ZA POMOC T TO KRÁSN AKCI. 

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

Foto: Jiří Kučera

Významné lokality nebo
témata spojená zejména
s Malou Stranou, motivované výraznou pořadatelskou iniciativou MUDr.
Jiřího Kučery a sdružení
KampaNula, se staly během několika posledních
let atraktivním pojmem.
Jednou z posledních byla
Učená toulka tentokrát
vsedě, nazvaná CESTA
ZA TAROTEM, uskutečněná 7. února v klubu
Šatlava a poněkud kuriózně určená „znalcům
i naprostým laikům, také
okultistům i jejich odpůrcům“.
Spolupořadatelem bylo
neformální společenství
TAROT KLUB 015, kte-
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Petr Burgr,
jeho glosa
V dnešní době inzerci
v tištěných novinách,
PETR BURGR
zvláště tu, co byla souRadní Prahy 1 pro kulturu, částí rubriky „seznámesport, občanskou společ- ní“, plně ovládl internet,
nost, spolky a Středisko
kde může text doplňovat
sociálních služeb. Je čle- i dobře nakašírovaná fonem spolku KampaNula
tograﬁe.
a SOPMSH.
Byly ale doby, kdy celé
stránky novin zaplňovala
jednoduchá sdělení obsahující, jak ten, kdo inzerát
podává, je nejhodnější,
www.
nejhezčí a v mezích možstaromestskenoviny.eu
ností i nejbohatší.

Svým způsobem to byla věda. Zaměstnankyně v redakcích, co u přepážek
přijímaly inzerci, byly už
tak vycvičené, že dokázaly na základě jednoduchých vět opuštěného
objednavatele ve chvilce
vymrsknout právě ta slova, které podávaný inzerát požadoval.
Vzhledem k tomu, že vedle určitého procenta těch,
kteří to nebrali vážně, říká
se jim do dneška sňatkoví podvodníci, tento
způsob seznámení slavil
úspěch a byl na počátku
mnohaletých manželství.
Právě úspěšnost sezna-

rát tohoto znění: Občan,
či občanka Prahy 1 hledá urostlého strážníka
městské policie, s maturitou, nejlépe do třiceti
let, mluvícího několika
světovými jazyky, který
se nebojí zmlátit jedním
vrzem posádku pivního
šlapadla a rázným pohybem zastaví kolonu
historických atrap a tak
dále. Značka – chci se
v noci vyspat.
Zatím to vypadá, že kdyby se na takový inzerát
někdo přihlásil, bude to
nejspíš sňatkový podvodník.
Březen 2019

movací inzerce dává naději nám, kteří volají po
všeobecném
pořádku
v ulicích Prahy 1. Že bychom si mohli dát inze-

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

INZERTÁT NA STRÁŽNÍKA SNŮ

Kdy se objevil v ulicích policajt Bohouš?
Vážená redakce,

Minulé číslo
Staroměstských novin

diskutujeme s kolegy nad
článkem ze Staroměstských novin, jestli policajt Bohouš fakt působil
v Praze už v osmdesátých
letech. Pokud ano, co
přesně si pod tím představit? Chodil už za totáče

NA STOPĚ

v uniformě? Díky za odpověď.
Libor Hruška

Odpověď redakce:
Přesnou dobu, kdy se nezapomenutelný policajt
Bohouš objevil v ulicích
kolem Staroměstského
náměstí a na vlastní pěst

KATEŘINA
KLASNOVÁ

Kdy zavírat a také koho
Ruku na srdce, kdo si
občas rád nedojde do
hospody a nepopije?
Já sice teď můžu s čistým
svědomím říci, že ne - to
ale není moje ctnost, nýbrž mateřské povinnosti,
které mne drží od restauračních zařízení dál.
Nejsem proto zahořklá
a přeju to ostatním. Davům rozdivočelých turistů ale nikoli... Byly doby,
kdy jsem taky vymetala
hospody a domů občas
šla cik cak, ale nějak si nepamatuju, že bych u toho
hulákala nebo tropila
výtržnosti. To, co se děje
v nočních ulicích centra
posledních pár let, je ale
naprosté šílenství.
Alkoturismus a byznys zaměřený na jeho
uspokojení vytlačuje
normální turisty i obyvatele Prahy 1. Mnoho
let se nic nedělo a minulá
politická reprezentace jen

řídil dopravu a oddával
svatební páry, lze dnes
pouze odhadovat.
Možnost, že by Bohouš
takto působil ještě před
tzv. revolucí v roce 1989
nepovažujeme za pravděpodobnou, i když (vzhledem k nezachytitelnosti

jeho postavy) ne zcela vyloučenou.
Podle policejního ředitele Miroslava Stejskala
byl policajt Bohouš viděn
v ulicích přinejmenším
od konce roku 1989. To je
datum, od kterého je třeba se odpíchnout.

Kampa Střed Světa, TURAS, Letní poloha, Muzikanti z Kampy
pořádají a zvou:

Ve čtvrtek 28. března 2019 18-20 hod
se koná v Mlýnské kavárně na Kampě

XI. Konference KMSSS
Vzestup Kampy a Malé Strany - Středu Světa
díky Happeningu.
Předběžný program:
Jiří Kučera st. (RaSouhrn úvodem)
Eugen a Zuzana Brikcius (Srovnání Happeningu
a Recese),

Pivní cyklobus
občas vymyslela nějakou
vějičku na občany. Tak
se dvakrát objevil návrh
na jednotnou zavírací
dobu restauračních zařízení. Pokaždé těsně před
volbami, aby se provozovatelé nemuseli obávat
a voliči měli pocit, že se
něco děje.
Napodruhé to nevyšlo, lidem došla trpělivost a zvolili si jinak.
Ale návrh na vyhlášku tu
zůstal - zavírací doba ve
dvě - ve tři ráno(!) a neřešení toho, že kromě hospod tu jsou např. nonstop

večerky, kde je ale alkohol
hlavní artiklem a výlohy
se to ani nesnaží skrývat...
A tak nám na bezpečnostní komisi nezbylo nic jiného, než vyhlášku nepopulisticky odložit do doby,
než se vymyslí komplexní řešení. Funkční policii
nevyjímaje.
Léto se blíží a s ním doslova noční můra pro mnoho
obyvatel. Já ale chci věřit,
že opilým turistům centrum nedáme. A co vy? Jak
myslíte, že to celé dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

Jana Šteflíčková (Kapitoly z Diplomky),
Petr Placák (Happe cestou k Monarchii?),
Richard Händl ("Proroctví"),
Martin Kotas (Postřehy mladších),

s
Kurt Gebauer (Malá strana
– velký potlesk)
prim MUDr. Petr Popov AT odd. VFN
(Humor + Alkohol ve Středu Světa)
Dr. Julius Hůlek (CO DÁL SE STŘEDEM SVĚTA
NA KAMPĚ OČIMA ŘIMSOLOGIE),
Diskuse: Petr Burgr, Petr Hejma, Petr Kučera
Vstup volný.



Občerstvení na baru.
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

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

Podpořte koncert
pro nemocné děti

V Divadle Hybernia se
uskuteční 27. 3. od 19.30 h
koncert, jehož výtěžek
půjde na Vlastíčka a Dominičku, kteří bojují
s leukémií. Zpívají: Dan
Bárta, Dasha, Eva Kleinová s dětským sborem
ZŠ Vratislavova, Kamil
Střihavka, Václav Noid
Bárta... Přijďte i vy!

Staňte se
mecenášem ND

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

EKOPELA zahraje
v Besedě
Hudebně-divadelní eko-úderka
EKOPELA pro děti od 5 do 100
let vystoupí 31. 3. od 15.30 h
v Malostranské besedě. Těšte
se na interaktivní hudební pásmo s texty týkající se ekologie.
Musíte slyšet i vidět.
K

Mýcení i Požitkáři
Na zábradlí

Jakub
Žáček,
herec

Kulturní nástěnka
BŘEZEN - DUBEN

Divadlo - 22. 3. a 1. 4. v 19.30 h - HLAVA MEDÚZY - Studio Ypsilon, Malá
scéna, Spálená 16 - Nejveselejší hra
o impotenci. Hrají: J. Lábus, J. Kretschmerová... www.ypsilonka.cz
Divadlo - St 27. 3. v 19.30 h - KOMEDIOMAT - Rock Café, Národní 20, divadel. sál - Divadelní improvizace plná
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci.
Více na: www.rockcafe.cz
Koncert - Ne 31. 3. v 15.30 h - EKOPELA - Malostranská beseda, Malostranské
nám. 21 - Hudebně-divadelní eko-úderka
pro děti od 5 do 100 let. Původní skladba,
dobrá nálada. Musíte slyšet!
Divadlo - St 10. 4. ve 20 h - MALÝ
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 I dospělí byli přece dříve dětmi. Účinkují
Daniela Kolářová, Tomáš Pavelka. Režie
Lída Engelová.

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Ne 28. 4. v 10 h - GALASOVA
NAROZENINOVÁ
CYKLOJÍZDA
- Sraz Folimanka, pod Nuselským m.
- Slaví se 10 let cyklojízd. Trasa: ZOO,
Podbabský přívoz. www.galas.borec.cz
Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE
KŘIŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy,
reprodukce Puchnerova oltáře, portréty.

Dasha,
zpěvačka

Jiří
Lábus,
herec

Navštivte např. 27. 3.
a 11. 4. představení Mýcení, ve kterém v Divadle
Na zábradlí hrají Jakub

Žáček, Jana Plodková,
Václav Vašák… Nebo
přijďte 16. 3. a 13. 4. na
Požitkáře, kde excelují
Dita Kaplanová, Honza Hájek…

O impotenci
v Ypsilonce

Představení Hlava Medúzy si nenechte ujít ve
Studiu Ypsilon ve Spálené 22. 3. a 1. 4. od 19.30
hodin. V nejveselejší
hře o impotenci hrají:
Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová…
www.ypsilonka.cz

V DUPu 39
to žije

Tak aby bylo jasno. Soubor Divadla X10 můžete
vidět hrát také v inspirativním prostoru DUP 39
v Charvátově 39. Například se těšte 15. 4. na Pod
kontrolou a 6. 4. na představení Médeia.

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Program (výběr)
DUBEN
3. 4., 20.30 h
Ivan Hlas trio
7. 4., 20.30 h
Lili Marlene
10. 4., 20.30 h
Blue Orchestra
12. 4., 20.30 h
Cocoman a Solid Vibes
17. 4., 20 h
Žalman a spol.
18. 4., 20.30 h
Hm…
25. 4., 20.30 h
ASPM - Křest CD
26. 4., 20.30 h
Pavlína Jíšová + Petr
Kalandra Memory Band
29. 4., 20.30
Klíma Duet

DIVADLO
DĚTEM
Každou neděli
od 15 h hrajeme
v TRICK BARU
pohádku pro děti.

GENIUS LOCCI (SK)
6. 4., 20.30 h

Ná
TIP š

M

alostranská beseda přiváží poprvé do Prahy
slovenskou vycházející
hvězdu GENIUS LOCCI.
Jde o projekt dvou sester
a spřízněných hudebníků nesoucí se v žánrech
indie folk/pop s autorskou tvorbou zpívanou
v angličtině. Kapela hraje ve složení: Ela Boldiš
(kytara, zpěv), Mária
Kisová (kytara, ukulele,

zpěv), Eva Brunclíková
(housle), Ľuboš Ambrozai (bicí), Jan Janík
(baskytara) a Vladimír
Pánik (el. kytara). Vydali
EP Innate a dvojalbum
PRESENCE v roce 2018
vypustili singl No No.
Odehráli více než 250
koncertů v klubech, ale
i na festivalech anebo
jako předkapela britského zpěváka Toma Odella
či Passengera.

Franz Kafka: Proměna (29.)

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL:
Řehoř - brouk dobře zná souvislosti

Řehoř musí jednat sám

Slavné ženy

Louisa Olivová

Manželka mecenáše Olivy

byla by zavřela dveře od
bytu a v předsíni by mu
to leknutí vymluvila. Jenže sestra tu právě není,
Řehoř musí jednat sám.
Nepřišlo mu na mysl, že
ještě vůbec neví, jak se
Franz Kafka
v této chvíli dokáže pohy(1883 - 1924)
bovat, ani to mu nepřišlo
Genius tajemna
na mysl, že možná...
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Foto: Archiv SN

Kdyby tu tak byla sestra!
Ta je chytrá; plakala už,
když si Řehoř ještě klidně
ležel na hřbetě.
A prokurista, ten přítel
žen, by si jistě dal říci;

Josef
Hlávka,
kamarád

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, kde na Starém
Městě najdeme tuto sovu, sedící na bidýlku?
Nápověda: Hledejte na Národní třídě vedle průchodu.

Louisa měla
dobré srdce

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Obchodní dům Kotva se
jmenuje podle domu U Kotvy, který stoj vedle. Tedy: Ne naopak.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

Co nového
za vodou

[

www.malostranskenoviny.eu

Alois
Oliva,
manžel

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

11

inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

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.
Myslbek,
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.

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání na Starém Městě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všude v malebných vesničkách
na druhé straně řeky: V kavárnách, hospodách atd.
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VÝLETY A AKCE PRO SENIORY

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1
● ZLATÁ KORUNA
KLÁŠTER
● ČESKÉ BUDĚJOVICE
MĚSTO
● 4. 4., čtvrtek
Přihlášky od čtvrtka 7. 3.
osobně přes podatelnu
ÚMČ Praha 1.
● ČASTOLOVICE
ZÁMEK
● CHOCEŇ
MĚSTO
● 23. 4., úterý
Přihlášky od čtvrtka 21. 3.
osobně přes podatelnu
ÚMČ Praha 1.
● KRÁSNÝ DVŮR,
ZÁMEK
● KADAŇ
MĚSTO
● 2. 5., čtvrtek
Přihlášky od úterý 4. 4.
osobně přes podatelnu
ÚMČ Praha 1.

ZPŮSOB PŘIHLAŠOVÁNÍ

POUZE OSOBNĚ PŘES PODATELNU Úřad MČ Praha 1,
Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221 097 280, 221 097 300.
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří posledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.
V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva poslední výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od
prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chceme vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si možnost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě
změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto také žádáme uvést vždy telefonní kontakt, nejlépe
mobilní telefon.

Děkujeme za laskavou podporu
radnice MČ Prahy 1
a radnímu Petrovi Burgrovi

