Noviny, které si píší čtenáři sami

10 000
výtisků

STAROMESTSKE
NOVINY
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 1/ roč. XI
15. leden 2020

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

HOTOVO!

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

NA RADNICI PROBĚHL PŘESUN
MOCI JAKO PODLE UČEBNICE
PŘINESE MU
ŠTĚSTÍ?

Korda

NA STOP

Ě

ANETA
z Cafe Pubu Atmoška
(Karolíny Světlé 33,
Praha 1, Staré Město)
podává Plzeň za 51 Kč
www.atmoska.cz

Foto: Roman Korda

Kapitán

DRAMA NA NÁRODNÍ
HORNÍČEK

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

Nový starosta Petr Hejma
(My, co tady žijeme)

Čtěte na straně 6 - 7

ČTĚTE NA STR. 2

inzerce

PETR HEJMA: PODPORUJEME
NEJEN
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5

ČISTÍRNA ODĚVŮ
ROYAL CLEAN
Myslíkova 17

Petr Hejma, starosta
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

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

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

Koláž: SN

100

MUŽ SPADL
DO SVĚTLÍKU,
MUSELI
BOURAT ZEĎ
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek

U BETLÉMSKÉ
KAPLE
U Betlémské kaple 2

Pečená žebra
vepřová
299

Kč

MUŽ (41) SPADL
DO SVĚTLÍKU NA
NÁRODNÍ. MUSELI
BOURAT ZEĎ

Jablkový křen, horčice,
laskavé zacházení

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

„

Hasiči odvážejí
muže do nemocnice

...kterou jsem zaslechl

Kdyby byla
slepice orlem,
kráva by kvokala

Slyšeno: Na dětském hřišti

Počasí

6 °C

LEDEN

Hodně sněhu,
málo peněz

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Dvacet hasičů zachraňovalo v domě na Národní
muže (41), který spadl do
světlíku. Vyproštění zabralo přibližně 55 minut,
hasiči se k němu totiž museli probourat zdí. Z jaké
výšky muž padal, není jasné. „S ohledem na velmi
stísněný prostor si velitel
zásahu na místo povolal

speciální bourací nářadí,“
vysvětlují hasiči. Nebohého muže záchranáři převezli do nemocnice, má
jen povrchová zranění.

Víte, že...
V roce 1972 přežila
letuška Vesna Vulovičová pád z výšky 10 km.

Anketa Staroměstských novin

Co přinesou dvojky
v letopočtu 2020?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
VLTAVA

STARÉ
MĚSTO

Principál Divadélka Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Kateřina
Janečková

„Asi nějaké
obraty
a stojky.“

„Netuším,
je potřeba
zeptat se
astrologů.“

„Kéž by přinesly
víc moudrosti,
laskavosti
a odnesly závist
a chamtivost.“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová (10)
Mluvčí mladé
generace

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Jsou hezké,
přiměřené, tak
akorát. Se zlou se
potáže, kdo se
s nimi nemazlí.“

„Určitě
dvojnásobnou
radost ze všeho,
čemu se ráda
věnuji.“

„Samé
jedničky...“

Roman
Korda

9 037 obyvatel

Divadelní
a TV herečka

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

NA VÁNOČNÍM S
SLONI A BUVO L
Staroměstské nám. Větve z vánočního stromu, který v adventním
čase zdobil Staroměstské
náměstí, spásli sloni a bizoni z pražské zoologické
zahrady. Z kmene vyrobili truhláři stoly, které půjdou do aukce. Pracovníci
zoo větve zkontrolovali,
aby na nich nezůstaly ozdoby či dráty, které by

mohly zvířatům způsobit
zranění. Poté větve rozmístili po sloním výběhu
a ozdobili křížalami. Pro
bizony jsou větvě hračkou, se kterou si můžou
pohazovat a okusovat ji.
Stoly z kmene vánočního
stromu se budou dražit
na jaře tohoto roku. Za
peníze z aukce se vysadí
nové stromky.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
MÍVÁTE STROMEČEK
AŽ DO POLOVINY LEDNA?

ANO: 31 %, NE: 69 %

Průzkum provedli členové skautského
oddílu v období od 1. 1. do
8. 1. 2020, mimo jiné na odběrních
místech Staroměstských novin, místních hospodách, kavárnách... Dotazováno bylo: 100 respondentů.
inzerce

AGENTURA

MEDIA
SKAUT
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

M STROMU SI POCHUTNALI
O LI Z PRAŽSKÉ ZOO
Rozřezaný vánoční
strom na Staroměstském náměstí

Dívka ze str. 3

Bouřlivý
rok 1920

štěNOVOROČNÍ KVĚTA

Místní kráska Květa
Ticháčková při své slavné
produkci na téma: Nový
rok bude pestrý

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Víte, že...
Slon indický má
menší uši než slon
africký.

Při rozsvěcení
stromu
hrála
Sloni si
pochutnávají
větvích
melodie z Krkonoškých na
pohádek

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.

inzerce

MÍSTNÍ INZERCE SMS
NÁVOD: Napište esemesku:
SN 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, kulturní, žijící v západním Německu ve městě
u Baltického moře hledá
českého přítele, který by
se přestěhoval do Německa. Znalost němčiny
není nutná. Seznámení
by proběhlo v ČR. Veš-

keré náklady na dopravu
a pobyt budou samozřejmě hrazeny. Zájemci volejte: 00494313805977.
● Žena, 44 let, s dobrým
srdcem hledá někoho na
dopisování. V případě zájmu pošlete do sms doručovací adresu.
Tel.: 704 421 567

Úspěšný let
novým rokem 2020
přeje všem čtenářům
malostranská
AGENTURA LESSER.
Jsme zde
pro vás
již 25 let!
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

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

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.
LUBOMÍR PŘIBYL:
LINIEMI
K PROSTORU
do 22. 3
Výstava mapuje klíčovou
etapu Přibylovy tvůrčí
cesty, kdy strukturální
abstrakci vystřídal zrod
racionálně orientovaných
tendencí. Kurátorka Ilona
Víchová.

MNOHOZNAČNOST
STRUKTUR /
DYNAMIKA SIL
do 23. 2. 2020
Výstava představí hlavní
představitele geometrie
u nás (Jiří Hilmar, František Kyncl, Radoslav Kratina, Tomáš Rajlich...).
Díla z období 60. a 70. let.
Kurátorka Ilona Víchová.

JAN MERTA:
MUZEUM
od 22. 2. do 24. 5.
Výstava představí práce
velkoformátové malby - z posledních let. Kurátorka Martina Vítková.

BEN WILLIKENS.
PROSTORY
MODERNISMU
do 9. 2.
Ben působí od 60. let.
Jeho obrazy vyžadují
zvýšenou pozornost.

František Kupka,
Studie opice
DALŠÍ PROGRAM
1. 2. 15 - 17 h
Rodinná dílna: Kupkova laboratoř, děti 8 - 12
let, rezervace@museumkampa.cz
8. 2. 15 - 17 h
Rodinná dílna: Kufřík
z Francie, program ve
stálé expozici F. Kupky,
děti 4 - 7 let, rezervace@
museumkampa.cz
14. 2. 18.30 h
Komentovaná prohlídka výstavou Lubomír
Přibyl: Liniemi k prostoru.
19. 2. 17 h Komentovaná prohlídka výstavy
F. Kupka a O. Gutfreund

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Vítěz Poražený

PAVEL
SLONI V ZOO
ČIŽINSKÝ
Stádo slonů
v pražské zoo- (bývalý starosta)
Výměna moci
logické zahradě
mělo pré, protože měla velmi trpkou
příchuť. Nyní
dostalo oblíbený
si Praha Sobě
pamlsek: vánoční
vyzkouší roli
strom ozdobený
opozice.
křížalami.

ZEMŘELA NADĚŽDA KNIPLOVÁ,
HVĚZDA NÁRODNÍHO DIVADLA,
KTERÁ ODMÍTLA CENU THÁLIE
Národní - V roce 2011
odmítla pěvkyně Naděžda Kniplová převzít cenu
Thálie 2010. Odmítnutí
doprovodila otevřeným
dopisem, v němž ocenění označila jako milodar
a prohlásila, že ji měla dostat už dřív.
„Nikdy jsem ze sebe nedělala nějakou nepřekonatelnou hvězdu, ale přece
jen si myslím, že jsem

CO NOVÉHO V REDAKCI

Foto: Ondřej Höppner

BASKYTARA
POD STROMEČEK

Nejmladší členka redakce Anička dostala pod stromeček baskytaru a hraje s kapelou Queen.

Tema

dokázala víc, než spousta
ostatních, a vždycky jsem
tady vadila,“ stálo tehdy
mimo jiné v jejím dopise.
Proslula především v rolích wagnerovských. Hostovala ve Vídni, Římě, San
Francisku, Stockholmu,
Montrealu,
Barceloně,
New Yorku a dalším městech. Zemřela 14. ledna ve
svém pražském bytě ve
věku 88 let.

NADĚŽDA
KNIPLOVÁ
v roce 1974
v inscenaci
Káti Kabanové
Leoše Janáčka
(spolu
s Daliborem
Jedličkou)
Naděžda Kniplová
(* 1932, † 14. ledna 2020)

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
inzerce

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!
● 21. ledna

● 30. ledna
● VELTRUSY
● VELVARY
Přihlášky v podatelně
na radnici Praha 1:
Vodičkova 18
● 11. února

Jsme tu
pro vás!

● DOBŘÍŠ – ZÁMEK A PŘÍBRAM
Přihlášky v podatelně MČ Praha 1: Vodičkova 18

VÍCE INFORMACÍ
o akcích a přihlašování
Karolína Schwarzová
tel.: 725 397 934,
Tereza Nosková
tel.: 607 048 183

Děkujeme
za laskavou
podporu
radnímu
Petru
Burgrovi

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● BRNO, VILA
TUGENDHAT
Přihlášky v podatelně
na radnici Praha 1:
Vodičkova 18
● 27. února
● DUCHCOV
A LOVOSICE
Přihlášky v podatelně
na radnici Praha 1:
Vodičkova 18

„

KAŽDÝ DEN STOJÍ ZA TO,
ABY HO ČLOVĚK ŽIL

Zřizovatelem je Městská část Praha 1

T

M

Í
Tema
SÍ TN HY

M ÍBĚ
PŘ
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

KOALICE NA MAGISTRÁTU SE
HÁDÁ, TEĎ I KVŮLI VÝTAHU

Nové zprávy
Starého Města

Otužilci na
Tři krále moc
nepromrzli

PO RADNICI SE POTULUJÍ NEZNÁMÍ CIZINCI
Mariánské náměstí Velice napjatá atmosféra
panuje ve vedení magistrátu. Současná koalice Pirátů, Prahy sobě
a Spojených sil (TOP 09,
STAN, KDU-ČSL) se dokáže shodnout je stěží.
Nyní se přou, jak zabezpečit budovu magistrátu
na Mariánském náměstí.
Budova takřka není zabezpečena, bezdomovci
a turisté sem chodí na
toaletu, odhalila kontrola. Mnoho návštěvníků
si přichází prohlédnout
místní raritu: výtah páternoster. Největší problém je evidence zaměstnanců a hlavně návštěvníků budovy. Když se
budova na noc zamyká,
není jasné, zda ještě někdo není uvnitř.

Vltava - Tři stupně
nad nulou měla voda ve
Vltavě na Tři krále dne
6. ledna. Otužilci se
sjeli z celé republiky.
Povedenou
tradiční
akci podpořilo muzeum
Karlova mostu.

ČERNÁ KRONIKA

Palladiu
hořela střecha

Víte, že...
V Praze je 28 páternosterů. Číňané se
prý bojí nastoupit

Ne vše je v centru
Prahy povoleno

Nám. republiky - Obchodnímu domu Palladium hořela klimatizace. Náměstí se zaplnilo
hasičskýmu vozy. Požár
se naštěstí podařilo
rychle uhasit.

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

ČISTÍRNA ODĚVŮ ROYAL CLEAN

Kvalita
především

MYSLÍKOVA 17, NOVÉ MĚSTO
herce Martina Dejdara
a Elišku Balzerovou nebo zpěvačku Ewa Farnou. Využívají chemické čištění šatů, obleků,
historických oděvů, kůží
a kožešin, praní veškerého osobního prádla,
žehlení, košilový servis
a další služby.
Co se během let určitě mění, jsou nároky
zákazníků. Dnes neváhají přinést do čistírny
v Myslíkově ulici i drahé
oděvy za několik desítek
tisíc korun.

Jak nám pan Štíbr prozradil, také čistírny mají
svoje slabší a silnější sezony. Těmi silnějšími
jsou prý podzim a jaro.
Nutno ale dodat, že i druhý týden v lednu, kdy
jsme čistírnu navštívili, to tam vypadalo na
silnou sezonu v plném
proudu.
Přijďte si vyzkoušet
zdejší služby! Otevřeno
je od pondělí do pátku
od 7.30 do 19 h.
Více informací: www.
cistimeodevy.cz.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Čistírna Royal Clean je příkladem poctivé a kvalitní živnosti.“

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

tr Hejma
MČ Praha ,
1

V Anenské Royal
je od 90. let Clean

Myslíkova 17

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

Foto: Petr Našic

Tuto oblíbenou čistírnu
provozuje pan Robert
Štíbr už od roku 2007.
Stejně jako tehdy i dnes
je jeho receptem na
úspěch a oblibu mezi zákazníky vysoká a poctivá
kvalita. Tu zaručuje i zaměstnávání kvaliﬁkovaných lidí z oboru, kteří
své práci rozumějí.
A mezi spokojenými zákazníky nalezneme sousedy i turisty, lidi bohaté
i cestovatele - baťůžkáře, reklamní a svatební
studia, Ypsilonku nebo
Divadlo Na zábradlí,
podnikatele i umělecké
osobnosti jako například
režiséra Radima Špačka,
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

DŮSTOJNÉ
VYSTOUPENÍ
SENÁTORA HAMPLA
& ROZZUŘENÝ
PIRÁT MICHÁLEK
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Velmi důstojný projev
ve vypjaté atmosféře
na Žofíně měl senátor
Václav Hampl při
odvolávání starosty Čižinského. „Dnešním
dnem nekončí dějiny,
je třeba jít dál a příkopy zahrabat, a ne je
hloubit,“ řekl senátor
Hampl, jehož vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem.
Za opačný konec to vzal
kontroverzní poslanec
Jakub Michálek (PiPřední Pirát Michálek
napadl občana

ráti), který se na Žofíně
pustil do křížku s přírtomným občanem Prahy 1.
„Vy jste ruská propaganda!“ volal poslanec
Michálek na občana.
Ten opáčil, že je Michálek „svazák jak z roku
1948.“
Rozzuřeného poslance
Michálka musela vytlačit ochranka. V Praze
1 skončili Piráti ve volbách 2018 čtvrtí. Nyní
jsou v opozici.

starostou
se
stává... Byla to
mela. Novým starostou Prahy 1 se
stal Petr Hejma
z hnutí My, co tady žijeme.
Dosavadní starosta Pavel Čižinský, jehož si
prý někteří voliči v Praze 1
při posledních volbách
spletli s bratrem,
odešel do opozice.
Dvojice levicových
stran Praha sobě
a Piráti nesla své
odvolání nelibě, ale
jejich manévrovací
prostor by omezen
číslem 13. Přesně
tolik hlasů potřebovali My, co tady
žijeme, TOP 09,
ODS a ANO, aby bylo
po jejich.
Jednání na Žofíně doprovázela bouřlivá atmosféra, lidé pískali, dupali,
mávali transparenty jako na nějaké demonstraci. Takovou atmosféru nikdo nepamatuje.

Snaha

Příčinou odvolání starosty Čižinského byla
opakovaná manažerská
selhání, napjatá atmosfé-

ra na radnici vyvolala odchod několika klíčových
úředníků, ředitel úřadu
byl „v klatbě“, prostě se
to nepovedlo.
„Situaci bylo třeba řešit,
přistoupili jsme k tomu
korektně,“ řekla Staroměstským novinám nový
starosta Petr Hejma, který byl úspěšným staros-

tou Prahy 1 už v letech
2006 - 2009.

Trend

Přesun moci na radnici
Prahy 1, která je klíčovým pražským obvodem,
může mít dopad i na
magistrát. Tam je nyní
u moci levicové uskupení Piráti - Praha sobě, se
kterým je v koalici konzervativní uskupení Spojené síly pro Prahu. Mnohé nasvědčuje tomu, že

Praha 1 nastavila trend,
který se projeví i v nové
podobě vedení magistrátu.

Nově
V nové sedmičlenné radě
zasedne kromě Petra
Hejmy z jeho klubu
jako první místostarosta
Petr Burgr (KDU-ČSL)
a také známý choreograf a režisér
Michal Caban za
Iniciativu občanů.
ODS bude zastupovat místostarostka
Eva Špačková,
která bude mít na
starosti
školství,
a Richard Bureš, jenž bude mít
v gesci dopravu. Po
jednom zástupci budou
mít TOP 09 (Jan Votoček) i ANO (Karel
Grabein Procházka).
Je to vůbec poprvé, co se
celostátně nejoblíbenější
hnutí ANO dostalo do vedení Prahy 1.
Na závěr perlička:
Radní Michal Caban
odmítl placený post (navrhovaný opozicí), protože „nechce zatěžovat
svým platem napjatý rozpočet“.

inzerce

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

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO
NOVIN VYROBÍME ZDARMA
Pro více podrobností volejte
Monice, tel.: 777 556 578
nebo napište na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Z

ŠŤASTNÁ TŘIN
KTERÝ O VŠE

„Tak vyhrocená atmosféra na zastupitelstvu Prahy 1 ještě
nikdy nebyla. A to jsme už nějaké ty starosty odvolávali,“
shodli se 14. ledna na Žofíně šatnářky. Každopádně byla
hlava na hlavě a volba nové radnice trvala přes 6 hodin.

A
VÁCLAV HAMPL,
senátor za Prahu 1

Zpravy

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1 za grantovou
podporu kulturních rubrik

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy
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ŘINÁCTKA BYLA TRUMF,
VŠEM ROZHODL
JAK RADNICE PRAHY 1
ZVOLILA NOVÉ VEDENÍ

MEDVÍDEK KOALA: Dárek, který dostal nový
starosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme)
u příležitosti svého zvolení - od levicových aktivistů
a fanoušků nové opozice (Praha sobě, Piráti). Proč
koala? Zřejmě jde o slovní žert - „koalice“.

Kalendárium
Starého Města
LEDEN

Bohumil
Šmída

Zdeněk
Rykr

Maria
Tauberová

Otakar
Hostinský

MALÍŘ

HEREC

PĚVKYNĚ

ESTETIK

● Zdeněk Rykr
*26. 10. 1900 Chotěboř
†15. 1. 1940 Praha
Malíř, scénograf. Aby se
nedostal do rukou gestapa, skočil pod rychlík.
● Bohumil Šmída
*16. 1. 1914 Praha
†6. 3. 1989 Praha
Ředitel Filmového studia
Barrandov, herec.
Starosta
Petr Hejma

NOVÉ VEDENÍ PRAHY 1

PETR
HEJMA
starosta
Prahy 1

PETR
BURGR
1. místostarosta

EVA
ŠPAČKOVÁ
místostarostka

Dále: Michal Caban, Richard Bureš, Jan Votoček,
Karel Grabein Procházka. Celkem jich je sedm.

● Karel Pokorný
*18. 1. 1891 Pavlice
†14. 2. 1962 Praha
Sochař, autor pomníku
Boženy Němcové na Slovanském ostrově.
● Otakar Hostinský
*2. 1. 1847 Martiněves
†19. 1. 1910 Praha
Estetik, profesor pražské
univerzity. Propagátor
Bedřicha Smetany.
ZAJÍMAVÝ ÚKAZ: Zastupitelka
Mohyla na
místě,
Amália Počarovská
předčítá
zemřel
Karla Čapka: „Kdo se točil skde
větrem...“

ZASNOUBENÍ NA LEDU (3/4)

„Jste tak sladká!“

● Maria Tauberová
*28. 4. 1911 Vysoké Mýto
†16. 1. 2003 Praha
Operní pěvkyně, Národní
divadlo.

● Amalie Mánesová
*21. 1. 1817 Praha
†4. 7. 1883 Praha
Malířka, dcera Mánese.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

„Co to tam stojí za divného sněhuláka?“

Pokračování
příšté
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Charita

KampaNula

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

TRADIČNÍ ŠTĚDROODPOLEDNÍ SVAŘÁK
NA NÁPLAVCE U BRUNCVÍKA
+ NEDOSTIŽNÍ
MUZIKANTI
Z KAMPY

Kampa - Štědroodpolední svařák je tradiční
setkání místních, které
se od jiných odlišuje tím,
že je „za bukem“. Tentokrát bylo mírně posunuto
kvůli protipovodňovým
zábranám.
Na náměstí na Kampě
jsou trhy, pod mostem
zpívá HaFstudio koledy,
u Vokýnka se panty netrhnout a zatím...
Nedostižní Muzikanti z Kampy na svém
oblíbeném místě pod
stromem kolem třetí
hodiny odpoledne hrábli do strun a rozezpívali

Muzikanti z Kampy
pohled k Vltavě
Jiří Wencl,
tahoun
Muzikantů
z Kampy

nejméně 300 hostů, kteří sem místy zabloudili
a místy přišli najisto.
Pravdou je, že těch, co
přicházejí najisto, je každým rokem víc.
Akci tradičně pořádal

radní Petr Hejma, který rozdával zdarma a rád
svařené víno (150 litrů!). „Mám z toho velkou radost,“ řekl Petr
Hejma Staroměstským
novinám.

Naše
Naše akce
významné akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
SPOLUPOŘÁDÁME
● Učená toulka:
Ptáci na zimní Vltavě
Sraz u labutí u řeky
(Cihelná ulice). Procházku podél řeky vede
ornitolog J. Cepák za
vzácnými druhy vodního
ptactva.
● Úterý 28. 1.,15 h
Učená toulka:
Bazilika sv. Jiří
a pohřebiště Přemyslovců. Richard Händl

Černého vola dolů na
Kampu tradičně pořádá
SOPMSH

DOPORUČUJEME
● Sobota, 8. 2.
MALOSTRANSKÝ
MASOPUST
Pochod masek od

● Středa 1. 4., 18 h
XII. Konference Kampa, Malá Strana Střed
Světa v Mlýnské kavárně. Tradiční přednášky.

● Pátek 28. 2.
Hasičský bál
v Malostranské besedě
● Sobota 14. 3.,19 h
50. jubilejní ples Zlaté
Prahy, na Lávce
Také MINIPLES kavárny Čas (U Lužického
semináře)

● Sobota 4. 4.
Odpoledne a večer XII.
Happening Kampa Střed
Světa v parku na Kampě

PRAHA HRAVĚ
Vycházky pro rodiče
s dětmi Malou Stranou,
Kampou a Střelákem
s Petrou Dvořáčkovou.
www.prahahrave.cz,
www.facebook.com/prahahrave. Rezervace:
info@prahahrave.cz,
tel. 731 802 799

Petr Hejma
rozdává
svařené víno

PTÁCI
NA ZIMNÍ
VLTAVĚ
h
18. 1., 9.3ta0
sobo
V CIHELNTÉÍ
U LABU

JARDA
CEPÁK

OZDRAVNÉ CENTRUM RELAX ARTE SANATORIUM
zve od 13.1.2020 na
KURZY CVIČENÍ K POSÍLENÍ CELKOVÉHO ZDRAVÍ
● pondělí 18.30 - 20.30 h: Dynamické cvičení (ZŠ Karmelitská 13)
● středa 18 - 20 h: Zdravé jógové protažení (Gymnázium Josefská 5)
● pátek 18 - 20 h: Dynamická meditace (Tai-či) (ZŠ Karmelitská 13).
Cena lekce (2 h): 160 Kč. Info Petra Krulichová: 604 765 273
KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.
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Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

GLOSA DNE

PETR BURGR

Místostarosta Prahy 1
pro kulturu, sport, občanskou společnost, spolky a
Středisko sociálních služeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik
let, napsal jich už více než
tři stovky.

Někdy stačí pár sekund, aby člověk prožil příběh, který si vloží do paměti. Nedávno
jsem stál v poloprázdné tramvaji, která byla
zaplněná tak, že jsme
byli jenom dva, co jsme
stáli vzadu, jak se říká
u klandru, to je to místo
u třetích dveří, kam parkují maminky kočárky.
Jinak místa k sezení byla
plně zaplněna, věkovým
průměrem asi tak dvacet
pět let.
Nastala zvláštní chvíle
klidu, protože pan řidič,
přestože nikdo už nenastupoval, nechal svojí
soupravu ve stanici stát,
potřeboval se evidentně
vejít do svého časového tarifu, když přijel do
stanice o několik chvilek

NA STOPĚ

dříve. A tak byl dán čas,
aby do tramvaje nastoupil, odhaduji asi sedmdesátník, který se od předních dveří pomalu šoural
tramvají.
Pro sedící jako na potvoru
se při chůzi navíc opíral
o berli. Něco jako operovaná kyčel, nebo tak něco.

KATEŘINA
KLASNOVÁ

JE TO NÁVRAT KE STARÝM
POŘÁDKŮM? POČKEJME SI...
Pokaždé, když něco končí, něco nového začíná…
Na Praze 1 to ale tak docela pravda nebude, naopak. Když jsem před Vánoci psala o konci koalice,
přepočítala jsem se.
V prosinci došlo „jen“ k vypovězení koaliční smlouvy ze strany My, co tady
žijeme. Toto hnutí se
spojilo s Topkou („vrchní
zlosyn“ Lomecký odešel,
tak proč ne), ODS („nejvrchnější zlosyn“ Dvořák
není vidět, tak proč ne)
a s hnutím ANO.
Pro předsedu hnutí My,
co tady žijeme to být
velká satisfakce, protože
sám byl v roce 2009 odvolán z pozice starosty
pod záminkou špatného
hospodaření. Aspoň takový byl oﬁciální důvod.
A podobně jako tehdy

TUDY

TUDY

Tak kudy?
také dnes jsou skutečné
politické důvody složitější, kulantně řečeno.
V důvodové zprávě k návrhu na odvolání radnice
se mimo jiné píše, že stávající vedení pod Pavlem
Čižinským (Praha sobě)
škodí podnikatelům…
Jaký paradox!

Podpora vybraným (!)
podnikatelům na Praze 1
byla skutečně doménou
předchozích vedení radnice.
Na první pohled by to
mohlo vypadat, že staré
zavedené struktury vymetou horlivé nováčky
s nulovou zkušeností s komunální politikou a speciﬁky Prahy 1.
Na druhý pohled je to samozřejmě složitější a jistě
bude rozumné si počkat
na vývoj situace. Jistě se
brzy dozvíme odpověď
na otázku, kdo škodí víc,
jestli ten, kdo politice nerozumí, ale chtěl by ji dělat, nebo ten, kdo jí možná rozumí až příliš.
A co vy, tipnete si, jak to
dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

Ze zadní části vozu to byl
až bizarní pohled. Sedícím
v tu chvíli naprosto ztvrdla šíje, jak se nemohli
odtrhnout od pohledu
z okna.
Těm, kteří sledovali v mobilu důležitý stav na sociálních sítích, klesla hlava
do hlubokého úklonu,
jako by na svých bedrech
nesli putnu plnou uhlí.
Tramvaj stála, pán se
s berlí pomalu sunul středem kolem obsazených
sedadel. Až trapnou situaci nakonec z posledního
sedadla zachránila cizinka. Její původ prozradili nejen šikmé oči, ale
i protichřipková rouška,
kterou většinou u nás
nosí turisté z Japonska. Řeknu vám, byla
to ostuda.

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

DOJEMNÝ PŘÍBĚH Z TRAMVAJE:
JAK SE PÁN O BERLÍCH ŠOURAL...

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

Vážená redakce,

na Tři krále jsem viděl
z Karlova mostu otužilce plavat ve Vltavě. Bylo
jim teplo. Příští rok si to
půjdu vyzkoušet s nimi
a schválně nebudu vůbec
trénovat. Pak dám vědět,
jak to dopadlo.
Petr Juřena

Redakce děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu těchto novin
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy pište na: redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
MONIKA ZVE NA KULTURU

Jan Saudek
hostem Činoherní
kavárny

Foto: Archiv

Pravidelný večer šansonů
v podání Báry Grafnetrové s názvem Zase je mi do
zpěvu poctí svou návštěvou osobitý fotograf Jan
Saudek. Nenechte si ujít
24. 1. od 20 h v Činoherní
kavárně, Ve Smečkách 26.
Bude se zpívat i vyprávět.

Shakespearovy
sonety vznešeně
zazní Violou

Voskovec a Werich
Na zábradlí

Divadlo Na zábradlí hraje jak
o život. Navštivte např. 22. 1.
a 18. 2. od 19 h představení Korespondence W + V. V roli Wericha se objeví Jiří Vyorálek
a Voskovce hraje Václav
Vašák.
K

Jan
Saudek
fotograf

Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Hana
Maciuchová
herečka

Jiří
Lábus
herec

Navštivte ve Viole na
Národní pořad Sváteční Shakespearova pošta.
Shakespearovy
sonety
v překladu Martina Hilského přednáší úžasná
herečka Hana Maciuchová. Nejbližší představení
je 17. 1. od 20 h.

Foto: Martina Houdek Stylová

Koncert - 28. 1. ve 20 h
JAKUB NOHA A KRYSTÝNA
SKALICKÁ
Činoherní kavárna, Ve
Smečkách 26 - Jakub a kytara, Krystýna hraje na
akordeon a zpívá své písně nebo zhudebněnou
poezii česky, polsky a slovensky. Na kontrabas doprovází Libor Heřman.

Představení Hlava Medúzy si nenechte ujít ve Studiu Ypsilon ve Spálené 17.
2. od 19.30 hodin. V nejveselejší hře o impotenci,
kterou režíroval Milan
Lasica, hrají: Jiří Lábus,
Jaroslava Kretschmerová,
Petr Vacek, Martin Janouš a Miroslav Kořínek…
www.ypsilonka.cz

Zazpívejte si
s Uhlířem
a kapelou

Jaroslav Uhlíř spolu
s kapelou vás zvou na další Hodinu zpívání. Těšte
se na lahůdky, uslyšíte
např. šlágry Holubí dům,
Severní vítr, Není nutno
a spoustu dalších písní 25.
1. v 10.30 h v Divadle Hybernia.

Malostranská beseda
Program (výběr)
RADŮZA S KAPELOU
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123
ÚNOR

Koncert - 19. 2. v 19.30 h
LETENSKÝ DIXIELAND
Divadlo Gong, Sokolovská 191, Praha 9 - Milí přátelé.
Zveme vás na hot-jazzový koncert Letenského dixielandu a swingovou tančírnu. Kapela zahraje k tanci i poslechu největší jazzové hity 20. a 30. let minulého století.

O impotenci
vesele v Ypsilonce

5. 2., 20.30 h
Oskar Petr a band vzpomínka na Marsyas
12. 2., 20.30 h
Ivan Hlas
Trio - folk - rock
13. 2., 20.30 h
Anna Hanuš Kuchařová
a 4.TUNE
14. 2., 19 h
Zimní Vlčkovicefest beneﬁční festival
15. 2., 20 h
Trifon Zarezan - tradiční
balkánský taneční večer
- balkánský festival
25. 2., 20 h
Marien - folk
26. 2., 20.30 h
LiLi Marlene - futuristický šanson
27. 2., 20.30 h
Žlutý pes - blues - rock
28. 2., 19 h
Hasičský bál
GALERIE
Terka Kotek: Brutální
něžnosti. Výstava
od 14. 2. do 6. 3.

18. a 19. února, 20.30 h

Náš
TIP

J

ejí umělecká dráha
připomíná „pohádkové“ životopisy. Na
ulici ji v roce 1993 objevila Zuzana Navarová a tři
dny na to zpívala v pražské Lucerně. O pár týdnů
později zde triumfovala
jako „předskokanka“ slavné americké písničkářky
Susanne Vega, o šest let
později na koncertě Mikea Oldﬁelda. Od té doby
vydala několik úspěšných

sólových alb, která bez
jakékoliv reklamy lámou
rekordy, získala několik
zlatých Andělů a bodovala také v anketě Zlatý
slavík. Zazní nejen písně
z nového alba Muž s bílým psem (říjen 2018), ale
z prvních desek. Radůza
se zvládne doprovodit na
několik hudebních nástrojů, její zpěv hřmí, ale
i jemně vypráví dojemné
příběhy.

Franz Kafka: PROMĚNA (34.)

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL:
Řehoř nachází výhody proměny v hmyz

Otec zaháníaspoň
syna
holí
Řehořovi nepřeká-

Slavné místní ženy
Jiřina Šejbalová

Herečka. Bydlela v Pařížské ulici

Foto: Archiv SN

Bohužel tento prokuristův útěk jako by teď dočista zmátl otce, který byl
až dosud poměrně klidný,
neboť místo, aby se sám za
prokuristou rozběhl nebo

žel v pronásledování, popadl do hravé ruky hůl, již
prokurista nechal spolu
s kloboukem a převlečníkem na židli, levou sebral
ze stolu veliké noviny,
Franz Kafka
a dupaje začal mávat holí
(1883 - 1924)
i novinami, aby zahnal
Genius tajemna
Řehoře zpátky do pokoje.
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Bohuš
Záhorský,
kolega

?

KDE TO JE

Foto: Archiv

Otázka: Víte, na rohu jakých
ulic na Starém Městě je slavný
dům U Ježíška?
Nápověda: Jděte Liliovou
ulicí až na konec a tam...

Jaroslav
Ježek,
spolužák

Nečekaně pěkná
Jiřina (zde 17 let)

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Dům U Červeného kola najdeme na adrese Anežská 2.
Správně: Petr Pravý, Jan Koč
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

Co nového
za vodou

[

www.malostranskenoviny.eu

Dr. Pipek,
manžel,
právník

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,
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Hrála v Národním divadle
i v avandgardním studiu
Dada. Jejím manželem byl
Dr. Pipek, známý pražský
advokát a kavárník. Bydleli v Pařížské ulici. Jiřina
výborně vařila a byla první herečkou, která vydala

kuchařku. Často a ráda
chodila za Werichem, byla
spolužačkou jeho ženy
Zdeny. Psala také fejetony.
Zemřela v roce 1981 (narodila se roku 1905). Její
nejznámější hlavní role
byla ve ﬁlmu Vlčí jáma.

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.

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny
Leden 2020 / X. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner
● Redakce: Jiří Pěkný
●Pro
redakce@staromestskenoviny.eu
Ještě línější
líné
● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

inzerce

PRAHU ČEKAJÍ ZÁSADNÍ INVESTICE
DO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU
Pražská vodohospodářská společnost a.s. plánuje
v letošním roce investice ve výši 2,6 miliard
Mezi zásadní investice
patří například obnova páteřních vodovodních řadů z Káranské
vodárny, rekonstrukce významných vodojemů, rekonstrukce druhé poloviny Ústřední
čistírny odpadních vod
či úpravny vody v Podolí.
Rada Hlavního města
Prahy schválila již v červnu střednědobý investiční plán pro roky 2020 - 2024, dle kterého by
měly investice do vodohospodářské infrastruktury dosáhnout mezi lety
2020 - 2024 více než 16
miliard korun. Zvýšená
nutnost investic vyplývá
z historického podﬁnan-

cování vodárenské infrastruktury v Praze.
Cena vodného a stočného v Praze zůstává stále
na úrovni celostátního
průměru a ve spotřebním koši Pražanů představuje 1,4 % čistého příjmu domácností.
Průměrný Pražan utratí
za vodné a stočné měsíčně asi 270 korun, což je
zhruba 9 korun denně.
Jeden litr kvalitní pitné
vody stojí stále méně než
pět haléřů.

Víte, že...
Nejdelší česká řeka
Vltava pramení u obce
Kvilda na Šumavě

Podolská
vodárna

Pražská vodohospodářská společnost (PVS) rekonstruuje vodárnu v Podolí a vybuduje odtud
nové propojení do vodojemu na
Floru.

