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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. 9/ roč. X
15. září 2019 NOVINY

NEZÁVISLÉ

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Staroměstské 
servírky
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SLEČNA NADIYA
z Café Baru 

Duende, Karolíny Světlé 
277/30, podává Bernard 

0,3 l za 29 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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SN HORNÍČEK 
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servírky

SCHWARZENBERG 
TEĎ PRODÁVÁ BYTY

HANA HEGEROVÁ & PŘÍBĚHY Z JEJÍHO 
BYTU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Úžasná zpěvačka 
HANA HEGEROVÁ 

zde žije „od nepaměti“.
 Šanson jejího života 

hrál právě tady. 

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

PETR HEJMA: PODPORUJEME 
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, 1. místostarosta
„Je to místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN 
NA STR. 5

 U ELIŠKY
Soukenická 24

PRADLENKA A ČISTÍRNA

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

257 531 839

SNĚMOVNÍ 7 
JÓGUJE JÓGUJE 

Str. 
4

VŠE NEJLEPŠÍ K

88
NAROZENINÁM
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Anna Marie 
Höppnerová (10) 

Mluvčí mladé 
generace

„Ve třech 
letech s partou 
neviditelných 

kamarádů, byli 
se mnou všude.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Na indiány!“

Markéta
Mališová

Býv. ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Na trafi kantku 
Krupičkovou. 

Voněl mi tabák, 
ale prodávala 
jsem noviny.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Na četníky 
a na zloděje. 

A vždycky spíš 
vyhrávali 
zloději…“   

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Na indiány, 
na kovboje 
a také jsem 
si rád hrál 

na mašinfíru.“

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

RESTAURACE 
MINCOVNA

Staroměstské nám. 7

Obědový 
inspektor
Obědový 

Svíčková 
na smetaně

255 
Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou...

Pište si tyto

Staré Město - Národní 
galerie chtěla koupit 
obraz, který stál nece-
lé dva miliony korun, 
za neuvěřitelných 65 
milionů. To je rozdíl  
63 milionů Kč.
Z koupě nakonec sešlo jen 
proto, že byl odvolán  ře-
ditel galerie Jiří Fajt.
Majitelem obrazu Zvěs-
tování byl podnikatel 
Richard Fuxa, který 
zbohatl na obchodu s re-
klamními plochami (fi r-
ma Bigboard). Bývá pře-
zdíván Král českých bill-
boardů.
Fuxa obraz koupil krátce 
předtím na aukci v Ně-
mecku a dokonce pod vy-
volávací cenou. 
Jak se později ukázalo, 
obraz je poškozený, patří 
spíše do depozitáře a jeho
skutečná cena zhruba od-
povídá oněm dvěma mili-

„Vyrůstala jsem 
bez mobilu, tak-
že jsem si hrála 

podle vlastní 
fantazie.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

Ostrovní - Podnikatel 
Karel Schwarzenberg na-
bízí byty ve svém nově po-
staveném komplexu.
Ten se dokončuje v pro-
luce hned vedle jeho rezi-
dencí a knihovny Václava 
Havla. Dům má osm bytů 
a podzemní parkoviště pro 
20 aut. Například byt 2 + kk
(71 m2) nabízí realitní 
kancelář za 15 milionů Kč. 
Pozemek získal Karel 
Schwarzenberg v restituci 
v roce 2003.

Karel Schwarzenberg je 
zastáncem návratu majet-
ku, zabaveného šlechtic-
kým rodům - nehledě na 
minulost. 
Jeho rod již získal zpět 
majetky za miliardy. Mezi 
nejznámější patří zámek 
na Orlíku.

„...kterou jsem zaslechl

NÁRODNÍ GALE RIE: 65 MILIONŮ ZA OBRAZ, 
KTERÝ STÁL JEN  DVA? NO, NEKUPTE TO...

Počasí 

20 °C
ZÁŘÍ

Co v září zaseješ, 
v říjnu jako když sklidíš

onům korun, jak ostatně 
uvedli  odhadci před auk-
cí v Německu. 
Celé to může působit 
dojmem, že se Fajt 
a Fuxa domluvili, že 
obraz za dva miliony 
koupí galerie za 65 mi-
lionů a pak se rozdělí 
o rozdíl.

Nepodařilo se však do-
kázat, že se Fajt a Fuxa 
předtím znali. 
Fuxa i Fajt nyní nabízejí 
svou verzi příběhu, kdo 
oněch 65 milionů nabí-
zel nebo chtěl jako první. 
Fuxa dokonce tvrdí, že 
neměl problém obraz Ná-
rodní galerii zapůjčit.

Obraz je prý 
poškozený a patří 

do depozitáře

Víte, že...
Majetek knížete 

Schwarzenberga je od-
hadován na 4 mld. Kč.

Na co jste si v dětství 
nejradši hráli?

PROČ KNÍŽE KAREL 
PRODÁVÁ BYTY 

V OSTROVNÍ ULICI

Pozn.: Polední menu 
od 119 do 165 Kč

Když čert 
koná dobro, 
je to hřích.
Slyšeno: Ve frontě na rohlíky

Kníže Karel 
a jeho „činžák“
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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

NÁRODNÍ GALE RIE: 65 MILIONŮ ZA OBRAZ, 
KTERÝ STÁL JEN  DVA? NO, NEKUPTE TO...

Prodejce obrazu Richard
Fuxa není v oblasti ob-
chodu s uměním žádný 
nováček. Nedávno na-
příklad koupil od tenisty 
Ivana Lendla unikátní 
sbírku plakátů Alfonse 
Muchy. 
Na bývalého ředitele Faj-
ta jsou podány dvě trestní 
oznámení. Tehdejší mi-
nistr kultury ho odvolal 
z funkce kvůli hospodář-
ským pochybením.
Fajt sice dostal padáka, 
ale svůj boj o místo ře-
ditele zdaleka nevzdal. 
Obrátil se na soud. Nový 
ministr kultury Zaorálek 
zrušil výběrové řízení na 
nového ředitele. 

Víte, že...
Obraz Zvěstování 
Panně Marii prý

pochází ze 14. století.

Dívka ze str. 3

ště

Pružná Miriam po několika pro-
dukcích uprchla s manželem 

Reném, obchodníkem s pískem 
a malířem kulis, do Hamburku.

Bouřlivý 
rok 1919

PRŮKOPNICE PLÁŽÍ 
V PODLOUBÍCH

Odvolaný 
ředitel Fajt

Obraz Zvěstování 
zázračně zdražil...

MEDA: 
AMBASADORKA 

UMĚNÍ  
do 30. 9. 2019

Speciální projekt věno-
vaný stým narozeninám 
Medy Mládkové. Ve Wa-
shingtonu DC., kde Mlád-
kovi prožili část svého 
života, vytvořili ze svého 
domu centrum středoev-
ropské kultury. Propoje-
ním umění, architektury 
a designu vznikl kom-
paktní celek, předchůdce 
Musea Kampa. Výstava 
představí práci a život 
Mládkových.

ALENA 
ŠRÁMKOVÁ 

18. 10. - leden 2020
Jedna z nejvýznamněj-
ších osobností součas-
né české architektury. 
Výstava připomíná její 
životní jubileum. Vybrala 
17 prací, které považuje 
za nejdůležitější. Stavby, 
projekty, soutěžní návrhy, 
studie, kresby, skici.

GEOMETRICKÁ 
ABSTRAKCE 60. LET

od 12. 10. 
Výstava představí hlavní 
představitele geometrie 

u nás (Jiří Hilmar, Franti-
šek Kyncl, Radoslav Kra-
tina, Tomáš Rajlich…). 
Kurátorka Ilona Víchová. 

FRANTIŠEK KUPKA
od 18. 10. otevřena 
nová stálá expozice
Jedna z nejvýznamnějších 
kolekcí děl tohoto průkop-
níka abstraktního umění.

DALŠÍ PROGRAM 
23. 10. Sokolova edi-
tion. Ondřej Kundra & 
Daniela Kolářová: Čtení 
z knihy Meda Mládková - 
Můj úžasný život.

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

www.museumkampa.cz

Retrospektivní výstava připravená ve spolupráci s Kicken 
Gallery Berlin je zaměřena na širší kontext vzniku New-
tonových prací. Prostřednictvím uměleckých děl z jiných 
médií ukáže souvislosti s dobovou výtvarnou scénou 
a představí inspirační zdroje. Součástí výstavy bude i před-
stavení spolupráce Helmuta Newtona a českých fotografů 
Tona Stana a Gabiny Fárové. Kurátorka: Ina Schmidt-Run-
ke, ředitelka Kicken Gallery, Helena Musilová. 

do 28. 10. 2019

HELMUT NEWTON 
IN DIALOGUE. MÓDA A FIKCE

MÍSTNÍ INZERCE SMS
NÁVOD: Napište esemesku: 

MN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
Rozsah maximálně 30 slov. 

Pošlete na telefonní číslo 900 11 30. 
Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Česká důchodkyně - 
- vdova, sympatická, kul-
turní, žijící v západ-
ním Německu ve městě 
u Baltického moře hledá 
českého přítele, který by 
se přestěhoval do Ně-
mecka. Znalost němčiny 
není nutná. Seznámení 
by proběhlo v ČR. Veš-

keré náklady na dopravu 
a pobyt budou samozřej-
mě hrazeny. Zájemci vo-
lejte: 00494313805977.
●Nájemníci magist-
rátních bytů se starými 
smlouvami na dobu neur-
čitou, volejte ohledně spo-
lečného postupu v priva-
tizaci. Tel.: 603 497 413.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

257 531 839



&Vítěz Poražený

ŠLAPACÍ 
ALKOLODĚ 
NA VLTAVĚ
Kolem šlapacích 

pivobusů přituhuje, 
tak jejich majitel 
přesunul opilce 

do šlapacích lodí 
na Vltavu.

MARŠÁL 
KONĚV

(Osvoboditel 
Prahy 1945)

Šance na vrácení 
desky na Staroměst-
skou radnici stouply 
poté, co si starosta 

Praha 6 uřízl ostudu.

ŠLAPACÍ 
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Nejmladší členka redak-
ce Staroměstských novin 
Anna Höppnerová (10) nato-
čila svůj první videoklip. Společ-
ně s kamarádkou Karolínou 
Boksteffl ovou (14) nazpívaly 
píseň Je nebezpečné dotýkat 
se hvězd (v originále to zpívá 
Eva Pilarová a Karel Gott). Pí-
seň nahrál Milan Herman, klip 
natočil Lubo Špirko, hlasovou 
přípravu dělala Eva Kleinová. 
Najdete ho na youtube.

NEJMLADŠÍ 
ČLENKA REDAKCE 
NATOČILA PRVNÍ 

VIDEOKLIP
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CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

Na Poříčí - A kola nikde! 
„Z důvodu vysokých teplot si šla 
hlídka kopit pití,“ píše se v poli-
cejní zprávě. Jinými slovo - dvě-
ma strážníkům bylo horko, tak 
nechali kola před obchodním 
domem Bílá labuť a šli si koupit 
něco k pití. Jak si můžeme 
všimnout na snímku ukra-
deného kola (foto zveřejněno 
po krádeži), chybí tam držák 
na láhev. Kdyby tam býval byl, 
mohli by si strážníci vést pití 
s sebou. Ke krádeži došlo začát-
kem září.

Strážníci 
na kolech

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

ALE MAJÍ TO NATOČENÉ 
NA KAMEŘE!

Dva strážníci zaparkovali kola 
v koutě u Bílé labutě...

Zatímco si kupovali pití, zamířili 
k labuti tito dva hoši...

Jedno z uradených kol. Jak 
vidno, chybí držák na láhev...

Zloděj kleštěmi přecvakl 
bezpečnostní lanko a bylo to...

Mladíci odjíždějí na kolech, 
ukradených strážníkům.

PROČ STRÁŽNÍKŮM UKRADLI 
KOLA, KDYŽ SE ŠLI OSVĚŽIT 
DO BÍLÉ LABUTĚ...
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Jeden poberta hlídal, druhý 
vytáhl z batohu kleště...

Chybí držák 
na láhev

Víte, že...
V centru Prahy je každý rok 

ukradeno asi 100 kol.

Na hodinách jógy s PETREM RYBNÍČKEM 
je díky jeho osobnímu přístupu a vedení příjemně a veselo. 

Petr kombinuje různé techniky, aby se zkušenější mohli zdokonalovat 
a začátečníci se nemuseli bát a stydět. Tak pojďte cvičit s námi! 

Každé pondělí od 18 do 19 h a čtvrtek od 9 do 9.45 h. 
Cena 100 Kč za lekci. 

Své místo si rezervujte na telefonním čísle: 775 098 134

SNĚMOVNÍ 7 JÓGUJE 

COWORKING A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM V SRDCI PRAHY. 
Nabízíme sdílený pracovní prostor, ve kterém je dostatek místa 

pro soustředěnou práci, klidná zákoutí pro pracovní schůzky 
i možnost rozhovorů nad stále připraveným kávovarem ● www.snemovni7.com
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Soukenická 24

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
1. místostarosta MČ Prahy 1: „Podporujme svoje 
poctivé živnostníky, díky kterým máme potřebné 
služby stále nablízku!“ “ 

Podnikatelský recept 
paní Elišky Lénkové 
je jasný a už dlouhá léta 
ho oceňují lidé z Petrské 
čtvrti i ze vzdálenějších 
míst a také školy, školky, 
fi rmy nebo třeba turis-
té. Je jím poctivá práce, 
která se nesmí odbýt, 
a příjemné, ochotné 
a slušné vystupování.
Cení si ho také slavná 
sousedka a kamarádka 
Kamila Moučková, 
spisovatelka Blanka 
Kovaříková  a další vý-
znamné osobnosti.
Její Pradlenka a čistírna 
u Elišky v Soukenické 24 
je součástí zdejšího živo-
ta už od prvního dne no-

vého tisíciletí. „Provádí-
me praní a mandlování, 
drobné opravy oděvů, 
chemické čištění oděvů 
i speciální čištění kůží, 
žehlení, krejčovské a dal-
ší služby,“ vyjmenovává 
paní Eliška, která je 
příkladem živnostníka 
žijícího přímo v domě 
nad provozovnou, kte-
rý často i v době volna 
ochotně seběhne dolů, 
aby pomohl.
Paní Lénková je také pří-
kladem starousedlíka, 

a tak se smutkem sledu-
je, jak Petrská čtvrť při-
chází o své stálé obyvate-
le. Musí se také potýkat 
s rostoucí nefér konku-
rencí, kterou přináší tzv. 
sdílené bydlení využí-
vající pro praní a čiště-
ní mimopražské služby 
s podstatně nižšími pro-
vozními náklady. 
Paní Eliška se na vás 
těší od pondělí do 
pátku od 10 do 18 h
Tel. č.: 732 603 323, 
222 313 538

Paní 
Eliška 
Lénková

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

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Soukenická 24
Podnikatelský recept 

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

a tak se smutkem sledu-
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PRADLENKA A ČISTÍRNA 
U ELIŠKY

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, místostarosta
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Dvořákovo nábřeží - 
Celkem 350 metrovou 
trasu mezi Dvořákovým 
nábřežím a Letenskými 
sady na tenkém laně (1, 6 
cm) ušla krásná Tatiana, 
Francouzka.
Tohoto obdivuhodného 
výkonu dosáhla bez jiš-
tění, měla s sebou pouze 
bezpečnostní karabinu, 
kterou se mohla v přípa-
dě pádu přichytit (nedáv-
no spadl provazochodec 
v Moskvě). Rovnováhu 
jí pomáhala udržovat asi 
třináct kilo těžká tyč.
Před začátkem Tatianiny 
cesty nad Vltavou silně 
pršelo, pak se ale oblaka 
jako kouzlem rozpustila. 
Vystoupení doprovázela 
živá kapela, která na od-
vážlivkyni čekala na Let-

né (akce se uskutečnila 
v rámci zahájení festivalu 
Letní Letná).
Vzdálenost 350 metrů 
překonala Tatiana za 45 
minut. Šla klidně a sou-
středěně.
„Byla to pro mě veli-
ká čest projít se po laně 
v Praze. Pochází odtud 
dvě velké provazochod-
ské rodiny. Jsem šťastná 
a unavená. Představení 
jsem si moc užila, nad se-
bou jsem měla racky, pod 
sebou labutě,“ svěřila se 
po akci Tatiana.

Paní Eliška 
v okénku

KRÁSNÁ PROVAZOCHODKYNĚ 
PROŠLA VYSOKO NAD VLTAVOU

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Víte, že...
Dvěma provazochodec-
kými rodinami myslela 

Tatiana Berouskovi 
a zřejmě Wallendovi.

„NADE MNOU RACCI, PODE MNOU LABUTĚ,“ POPSALA ZÁŽITEK

Petrská čtvrť

Tatiana na laně
Šla ve výšce 
35 metrů

Bez jištění!
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inzerce

ŽIVOTNÍ ŠANSON HANY HAGEROVÉ, 
CO SI DĚLÁ K SNÍDANI A JAK HOŘELO

ana Hegerová bydlí 
v bytě na Staroměst-
ském náměstí „už 
od nepaměti“, jak 
říká. Dům nese název 

U Bílého jednorožce. Je jedním 
z nejstarších domů v Praze.

Po přestavbě v 15. století tu byla 
lékárna. Nyní je na něm pamět-
ní deska s reliéfem fyzika Alber-
ta Einsteina s tímto půvabným 
textem: 
„V tomto domě U jednorožce 
v salonu Berty Fantové v letech 
1911 až 1912 hrával na housle 
a setkával se zde s přáteli spiso-
vateli Maxem Brodem a Fran-
zem Kafkou... Albert Einstein.“
Hana Hegerová bydlí ve velkém 
bytě s terasou sama, občas do-
cházel její syn. 

Mezi nejdramatičtější situa-
ce v bytě patřil požár v roce 
2006. Škoda 300 tisíc, příčina 

nejasná, mohla však souviset 
s návštěvou kamarádky Hany 
Hegerové, která byt navštívila 
krátce před požárem. 

Zpěvačka v tu dobu v bytě ne-
byla (odpočívala v lázních).
Při hašení požáru se nadýchala 
zplodin zvědavá sousedka z hor-
ního patra  a omdlela.

Léta si dělá pořád stejnou sní-
dani: rajská jablíčka, v létě 
posypaná čerstvou bazalkou 
z balkónu, zalitá olivovým ole-
jem a podávaná s mozzarellou. 
„Pouštím si u toho hezkou mu-
ziku,“ vypráví paní Hana.

V domě sídlí advokátní kance-
lář - a také pohřební ústav hl. 
m. Prahy. „Je to zvláštní pocit, 
mít je hned vedle,“ říká Hana 
Hegerová s notnou dávkou čer-
ného humoru. 

S oblibou tu sledovala fotbalová 
utkání. Ráda si zakřičí. „Já je-
nom vím, kam má jít balón, ale 
ofsajd jsem nikdy neodhalila 
a vždycky se rozčiluji, když ho 
najednou zapískají,“ prozrazu-
je. „Pak mě vždycky uklidňují 
sousedé, že to bylo správně.“ 
Hana Hegerová se podle po-
sledních zpráv nyní léčí v Reha-
bilitační nemocnici v Berouně.

Zpěvačka v říjnu oslaví 88. na-
rozeniny. 
Divadlo Rokoko na její počest 
hraje inscenaci Bez hany. Ve 
Foru Karlín bude 20. a 21. října 
velký koncert s názvem Hana 
Hegerová 88.

H

ZÁBAVNÁ HRA 
RYCHLÉ ŠÍPY 

V AFRICE

Akademie Jaroslava Foglara při-
připravila pro čtenáře Staroměst-
ských novin poznávací hru Rychlé 
šípy v Africe. Hra probíhá na území 
Pražské památkové rezervace, kte-
rá svými obrysy výrazně připomí-
ná siluetu Afriky. Podrobnosti na 
webu rychlesipy.skauting.cz 
a www.bohousek.cz
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Hana 
Hegerová

● Jako malá holka se s mámou po 
rozvodu přestěhovala z Bratislavy do 
Hurbanova.
● V Komárně později pracovala v lo-
děnicích.
● V Bratislavě pak chodila na herec-
tví. Seznámila se s dramaturgem Da-
liborem Hegerem. Podle všeho láska 
na jednu noc. Narodil se jim syn 
Matúš. Starala se o něj matka Hany.
● Jako zpěvačka debutovala v brati-
slavské Tatra revue.
● V Praze začala v Rokoku, pak záři-
la v Semaforu.

● Režisér Semaforu Ján Roháč prý 
byl její životní láskou. Chodili spolu 
několik let, ale oženil se s jinou.
● Strávila půl roku ve vězení. Na její 
účet omylem přišla vyšší fi nanční 
částka, která ve skutečnosti patřila 
Karlu Gottovi. 
● Dosáhla velkých mezinárodních 
úspěchů svou interpretací původních 
i cizích šansonů.
● Je držitelkou rytířské hvězdy fran-
couzského Řádu umění a literatury.
● Její syn Matúš zemřel v roce 2015 
ve věku 60 let.

ŽIVOTNÍ PŘEMETY HANY HEGEROVÉŽIVOTNÍ PŘEMETY HANY HEGEROVÉ
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Ján Roháč

Společenská 
rubrika

Paní Zachariášová z Valentinské 
ulice na Starém Městě, Josefově 
16. 8. 2019 oslavila kulaté 90. na-
rozeniny. Na snímku při četbě Sta-
roměstských novin. Blahopřejeme!
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Einstein

Požár

PoctaSnídaně

Fotbal
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Požár 
v bytě 

H. H.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
vyhlašuje

I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019

SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. Více informací a ANKETNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ 

najdete na www nmskb.cz. Kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065
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Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1919)Dobuďme Zadní Indie (3/4)

Pokra-
čování 
příště

Za česká výšivky budeme dovážet 
lacinou pracovní sílu

A každá zapadlá Lhota pořádá si levně 
zoologickou zahradu.

ŽIVOTNÍ ŠANSON HANY HAGEROVÉ, 
CO SI DĚLÁ K SNÍDANI A JAK HOŘELO

Hana Hegerová, 
královna šansonu
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Kalendárium 
Starého Města

Zuzana 
Dřízhalová

HEREČKA

Eduard 
Herold
MALÍŘ

ZÁŘÍ

● Václav K. Klicpera 
*23. 11. 1792 Chlumec 
nad Cidlinou 
†15. 9. 1859 Praha
Dramatik, Stavovské 
divadlo.
 
● Josef Frankovský 
*13. 5. 1840 Praha 
†15. 9. 1901 Praha
Komik, Prozatímní 
divadlo.
 
● Otakar Vávra 
*28. 2. 1911 Hradec Králové 
†15. 9. 2011 Praha
Režisér, scénárista. 
Jeho žáky byli Miloš 
Forman, Jiří Menzel, 
Věra Chytilová... 

● Ludmila Červinková 
*29. 4. 1908 Praha 
†16. 9. 1980 Praha 
Pěvkyně, Národní 
divadlo. 

● Eduard Herold 
*16. 9. 1820 Praha 
†5. 8. 1895 Praha
Malíř, ilustrátor. 

● Zuzana Dřízhalová 
*27. 1. 1975 Praha 
†16. 9. 2011 
Herečka, hostovala 
v Národním divadle. 

Otakar 
Vávra

REŽISÉR

Ludmila 
Červinková

PĚVKYNĚ

S Waldemarem 
Matuškou

Se synem 
Matúšem

Její dům na 
Staroměstském 

náměstí

VŠE NEJLEPŠÍ K

88
NAROZENINÁM
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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.

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

POŘÁDÁME
● Středa 25. 9. 
Odpoledne: Učená 
toulka chrámem sv. Víta 
(Richard Händl), soupis 
Lída Růžičková 
● Sobota 28. 9., 14 h 
Toulka (spolupořádá 
Praha hravě) - Stará 
Praha a my - Pro školní 
děti a jejich rodiče, sou-
těžit bude každý. Petra 
Dvořáčková 731 802 799 
info@prahahrave.cz, 
rezervace nutná
● Neděle 13. 10. 
Dopoledne: Učená toul-
ka věží chrámu sv. Víta 
(Háta Hlavatá). Rezerva-
ce Lída Růžičková
● Neděle 13.10. 14 h 
Toulka: Národní divadlo 
a ostrovy - název akce 
napoví. Petra Dvořáčko-
vá 731 802 799, info@
prahahrave.cz 
● Pá - ne 18. - 20. 10. 
Etapový pěší výlet 
(vlakem) s SK TURAS, 

hrady, tvrze a pivovary 
Středního Posázaví. 
Spaní v penzionech (Info 
J. Kučera 605 216 143)

DOPORUČUJEME 
●  Sobota 21. 9., 14 h
XI. Malostranské vino-
braní - Dozvuky Horňác-
kých slavností v parku 
na Kampě
● Úterý 1. 10. 
Odpoledne: Den seniorů 
na Kampě
● Čtvrtek 10. 10., 18 h
Veselice na Rychtě 
-  Folklor Trio - malo-
stranští a hradčanští 
baráčníci zvou
● Pátek 1. 11. 20 h 
42. Divadelní bienále 
KPGM (Klub přátel Gle-
na Millera) na Baráčnic-
ké rychtě 
● Sobota 16. 11. 
Malostranský candrbál 
(SOPMSH 30 let) v Ma-
lostranské besedě

XI. MALOSTRANSKÉ  VINOBRANÍ

SKLIZEŇ  MALOSTRANSKÉHO VÍNA, KOŠTY VÍN, BURČÁKŮ A KLOBÁSEK!

od 14 do 22 h vystoupí Cimbálové muziky, sbory i sólisté, 
taneční krojované soubory z Horňácka a hosté

Spolupořádají: Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy a Agentura AV.
S pomocí Městské policie, Dobrovolných hasičů a OU MČ Praha 1, KampaNuly, Musea Kampa, 

Vojanových sadů, s.r.o. a  Malostranských novin. VITAJTE!!! 

od 14 do 22 h vystoupí Cimbálové muziky, sbory i sólisté, 
taneční krojované soubory z Horňácka a hosté

od 14 do 22 h vystoupí Cimbálové muziky, sbory i sólisté, 
taneční krojované soubory z Horňácka a hosté

V SOBOTU 21. ZÁŘÍ 2019
V PARKU NA KAMPĚ

DOZVUKY  HORŇÁCKÝCH  SLAVNOSTÍ
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

PETR BURGR 
Radní Prahy 1 pro kulturu, 
sport, občanskou společ-
nost, spolky a Středisko 
sociálních služeb. Je čle-
nem spolku KampaNula 
a SOPMSH.

Každý, kdo žije v cen-
tru, zažil “srážku” 
s beer bike - neboli 
pivními koly. Vozítka 
poháněná alkoholem 
posilněnými turisty 
brzdí dopravu a obtě-
žují hlukem. 
Navíc „drobný detail”, že 
kde je příjem, musí být 
výdej, také nikdo neřeší, 
a tak si turisté ulevují 
přímo na ulicích. „Bye, 
bye beer bike,” takto se 
loučil s touto atrakcí pri-
mátor Hřib. 
Od srpna měla vozít-
ka podle proklamací 
magistrátu z Prahy 
zmizet. Panu primáto-
rovi jsem fandila a říkala 
jsem si, jaký to je frajer, 
že to dokázal lusknutím 
prstů zařídit. Mám totiž 
dosud v živé paměti ana-
bázi se zákazem vozítek 

segway, o kterou jsme 
v Praze 1 roky usilovali. 
Ale zázraky se bohužel 
v politice stále nedějí. 
Je září a beer bike se ve-
sele prohánějí dál a asi 
ještě dlouho budou. Pře-
kvapivě nikoli provozo-
vatel, ale dodavatel piva 
do těchto bizardních do-
pravních prostředků se 
odvolal k ministerstvu 
dopravy. 

A to teď bude zkoumat 
- možná několik měsí-
ců, možná roků... Tam, 
kde je náhodou vůle ve 
vedení města, zafunguje 
špunt v podobě legisla-
tivy. 
Už delší dobu říkám na 
bezpečnostní komisi Pra-
hy 1, kde jsem členka, 
že by měla platit jasná 
pravidla pro to, co v cent-
ru lze a nelze provozo-
vat (včetně pravidel pro 
prodej a konzumaci al-
koholu) s ohledem na 
ochranu zbytků obyvatel 
i zbytků národní hrdosti.
Ještě dřív, než se vyřeší 
pivní kola, objeví se opět 
něco jiného a takto stále 
dokola. 
A co vy tipnete, jak to do-
padne?

Sklon 12 °

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

JE TO POMSTA? DVĚ KAUZY 
S BYTY A JEDNÍM RADNÍM

 

TŘI TVÁŘE ULICE VE SMEČKÁCH
Petr Burgr, 
jeho glosa

Zvláštní ulicí Nové-
ho Města je ulice Ve 
Smečkách. Jestli v tom
pozitivním, nebo ne-
gativním, záleží, z kte-
ré strany do zmíněné 
ulice vstoupíte. 
Pokud vejdete od pro-
středka Václavského ná-
městí, pak se protáhnete 
skupinami korzujících 
turistů, zahnete do ulice 
Ve Smečkách, abyste se 
ocitli ve ve světě amste-
rodamských uliček, které 

charakterzují červené lu-
cerny. Suma sumárum, 
pokud vejdete do ulice Ve 
Smečkách z Václavské-
ho náměstí, narazíte na 
domy ozářené červe-
nou lucernou. Všimně-
te si, jak decentně popisu-
ji vykřičené domy. 
Ale pozor, když odoláte 
pokušení a přejdete dál, 
narazíte na kultovní diva-
dlo s názvem Činoher-
ní klub. Je to divadlo, 
co zde bylo v době, kdy 
zaměstnankyně domů 
a červenou lucernou ještě 
nebyly ani na světě.  
Pokud budeme pokračo-
vat, můžeme se zastavit 

u chráněných dílen dív-
čí katolické školy, ve 
které nadšencí zajištují 
integraci dívek, kterým 
Pánbůh nastavil myš-
lení trochu jinak, než je 
běžné.
Řeknu to natvrdo: 
Prostě vejdete do 
ulice, kde na vás čí-
hají nejprve bordely, 
abyste poté mohli na-
vštívit úžasné divadlo 
a následně s úctou
ocenit lidi, které se 
starají o druhé. 
Samozřejmě se nabí-
zí otázka, jestli divadlo 
a katolická škola je na 
vhodném místě, zda by 

se neměly přestěhovat 
jinam. Ne neměly, na-
opak, jestli něco v ulici 
Ve Smečkách nemá co 
dělat, tak to jsou ty čer-
veně osvětlené fasády.

Září 2019 Fo
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Ve Smečkách

KAMPANULA POŘÁDÁ V RÁMCI PRAHA DĚTEM
● Sobota 28. 9., 14 h. STARÁ PRAHA A MY - O vzniku Prahy 
a Praze hravou formou ● Neděle 13. 10., 14 h - NÁRODNÍ DI-
VADLO A OSTROVY - Pro školní děti a jejich rodiče, soutěžit bude 
každý! U obou akcí rezervace nutná ● Dále: PRO AKTIVNÍ UČI-
TELE pořádá Praha hravě tradičně akce pro třídy zapadající do jejich 
školních osnov, aby jejich svěřenci Prahu také prožili, i část historie 
a zeměpisu. Pro SENIORY poklidná akce lavičkovým tempem. Termí-
ny pro školy a seniory možno přizpůsobit časovým požadavkům. 
Kontakt: info@prahahrave.cz, 731 802 799, www.prahahrave.cz

KAMPANULA POŘÁDÁ V RÁMCI PRAHA DĚTEM

VESELICE 
NA RYCHTĚ
  Velký sál Všebaráčnické rychty

Malá Strana, Tržiště 23

Obec baráčníků malostranských 
a Obec baráčníků Hradčany

uctivě zve na akci

● Čtvrtek 10. 10. 2019, 18 h ●

FOLKLOR TRIO 

Hra o ceny. Vstupné dobrovolné

K tanci a poslechu hraje

INZERCE

BARÁČNÍCI

Městská část Praha 1
významně podporuje
činnost obcí baráčníků 
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Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Koncert - St 25. 9. v 19.30 h - LETENSKÝ DIXIE-
LAND - kavárna Čas, U lužického semináře 15, Malá 
Strana - Můžete se těšit na pravý hot jazz, swing a di-
xieland plný improvizace v chicagském stylu. Zazní nej-
větší hity vašich babiček a dědečků. Při pěkném počasí 
se bude hráti venku na dvorku, při nepěkném uvnitř. 
Vstupné dobrovolné, ceny v kavárně mírné. Rezervace 
míst na telefonu 257 225 400. Těšíme se na Vás!

pěvák a multiin-
strumental ista 
Vlasta Horváth se 

opět vrací do Malo-
stranské besedy.
Letos v březnu vydal své 
čtvrté autorské album 
s názvem Stále nevěřím, 
které se těší pozitivnímu 
ohlasu jak u fanoušků, 
tak i u odborné kritiky. 
U příležitosti svých na-
rozenin si na říjen to-
hoto roku připravil pro 

své fanoušky koncert, na 
kterém by s nimi vše rád 
oslavil. Hudební kariéra 
Vlasty Horvátha odstar-
tovala v roce 2005 vítěz-
stvím v pěvecké soutěži 
Česko hledá SuperStar. 
Na hudební scéně je již 
čtrnáct let, vydal čty-
ři autorská alba. Jeho 
tvorba se opírá o velký 
muzikantský um a také 
o hluboké texty s osob-
ním prožitkem.

18. října, 20.30 h
VLASTA HORVÁTH

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

ŘÍJEN
Program (výběr)

4. 10., 20.30 h
Krausberry
6. 10., 15 h
Pohodové melodie 
pro starší a pokročilé
9. 10., 20.30 h
Lili Marlene - futuristický 
šanson
16. 10., 20.30 h
Ivan Hlas trio
17. 10., 20 h
Žalman a spol.
19. 10., 20.30 h
Madhouse Express 
a Purplefox Town #2
21. 10., 20.30 h
Jarda Svoboda 
a přátelé člověka
24. 10., 20.30 h
Mirek Kemel s kapelou 
a Vladimírem Javorským
25. 10., 20 h
Swingová tančírna 
s Mole´s Wing Orchestra
30. 10., 20 h
Potlach Pacifi k
/Jitka Vrbová
GALERIE
Připravujeme pro vás 
další pěkné výstavy. 

Náš 
TIP

Z

ASTROLOGIE JE DIALOG 
SAMA SE SEBOU

● Vydáváš krásný ka-
lendář pro rok 2020 
Domovní znamení 
Malé Strany a Hrad-
čan. Jak tě to napad-
lo?
„Když se procházím Pra-
hou, přes davy turistů se 
dívám nahoru… Nejdřív 
jsem si nakreslila jedno 
znamení a pak se mi to 
propojilo s astrologií, kte-
ré se celoživotně věnuji…“
● A dál?
„Snažila jsem se najít ta, 
která rezonují se zname-
ním zvěrokruhu. Beran 
například s domovním 
znamením U zlatého be-
ránka, silný býk se zna-
mením U černého slona… 
Samozřejmě mě také zají-
maly jejich příběhy.“
● Jak dlouho ti trvalo 
nakreslit celý kalen-
dář?  

Křest knihy 
Čt 26. 9. v 17.30 h - PRŮVOD-
CE HUSITSKÝMI VÁLKA-
MI - kostel sv. Vavřince pod Pe-
třínem v Hellichově ulici - Autoři 
Martin Pitro a Petr Vokáč 
vydávají novou knihu, tentokrát 
o husitech a jejich válkách. Kni-
hu pokřtí slovenská písničkářka 
Mirka Miškechová a zpěvák Da-
niel Landa.

KARTÁŘKA MARKÉTA VOSTRÁ VYTVOŘILA KALEDNÁŘ 
DOMOVNÍCH ZNAMENÍ MALÉ STRANY A HRADČAN

„Celou zimu. Kreslila jsem 
na první dobrou, ale samo-
zřejmě jsem si musela po-
hrát s detaily. Byl to hlav-
ně proces meditativní.“ 
● Kdy bude křest?
„Někdy v listopadu. Dám 
vědět přes tyto noviny.“
● A jak ses vlastně do-
stala k astrologii?
„Před 33 lety jsem přišla 
ke skvělé astroložce Adi-

ně Svobodové Bednářové. 
Ta mi řekla: Vždyť ty si 
to můžeš vyložit sama! 
Ukázala mi, že astrologie 
je dialog sama se sebou, 
a od té doby po této cestě 
jdu…“

● Spisovatelka, šéfredak-
torka časopisu Rituals, 
astroložka, vykladačka 
Tarotu. 
● Kreslířka a terapeutka 
s téměř třicetiletou praxí. 
● Vydala osm úspěšných 
knih o astrologii a Tarotu.
● Teď vytvořila kalendář 
pro rok 2020 s názvem 

Domovní znamení Malé 
Strany a Hradčan. 
● Na své facebookové 
stránce Markéta Tarot 
píše pravidelnou týdenní 
astrologickou předpověď. 
● Věnuje se též přednáš-
kové činnosti, pořádání 
seminářů i vlastní Taroto-
vé škole. Žije v Praze.

MARKÉTA STRUČNĚMARKÉTA STRUČNĚMARKÉTA STRUČNĚ

Markéta 
Vostrá

S havranem

KALENDÁŘ MŮŽETE 
OBJEDNAT ZDE 

www.astrobutik.cz 
tel. č. 736 486 236

Kalendář 
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Fo
to

: R
ic

ha
rd

 N
ow

ak
, a

rc
hi

v 
M

ar
ké

ty
 V

os
tré



Pro líné Ještě línější



KORN_inzerce_noviny_196x278_BW.indd   1 01.08.19   9:33


