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Čís. 10/ roč. XI
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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

HEREC RUDOLF HRUŠÍNSKÝ

100
LET
RODINNÉ ALBUM

Místní
mistři výčepu

Kapitán Korda

NA STOP Ě

STANDA DITRICH
V pracovní dny od 11 do 16 h
si zajděte do pivnice U rotundy
(Karoliny Světlé 17) pro oběd
či pivo s sebou. Výčepák
Stanislav Ditrich se těší na vás
i na lepší zítřky.

Foto: Archiv

COVID - MASAKR
POD ORLOJEM

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

NAROZEN
17. ŘÍJNA

Čtěte na straně 6 - 7

str. 4 - 5

inzerce

INZERCE ZDARMA!!!
STAROMĚSTSKÉ NOVINY POMÁHAJÍ
MÍSTNÍM PODNIKŮM PŘEŽÍT

Uveřejníme, co chcete! Volejte, pište:
777 556 578 (Monika),
redakce@staromestskenoviny.eu

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

724 021 789
224 948 465

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN NA
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY STRANĚ 5

ELEKTRO
MÁLEK
Jungmannova 15/1, Staré Město
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Foto: Roman Korda
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek
DOMÁCÍ SPAGHETTI
SE SMĚSÍ HUB,
MÁTOU A ČESNEKEM
119

Kč

PROKLETÝ HOTEL
INTERCONTINENTAL:
PŘESTAVĚT? ZBOŘIT?
CHTĚJÍ ZMĚNIT CELÉ OKOLÍ

Pizzerie Kmotra
Kavárna
V Jirchářích 12

ČTENÁ Ř
REPORTÉR

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

„

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Slavný hotel
Intercontinental

...kterou jsem zaslechl

Nouze je
matkou
vynalézavosti
Slyšeno: V karanténě

Počasí

15 °C

ŘÍJEN
Teplý říjen,
studený listopad.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Staré Město - Vyhlášený Intercontinental stíhá rána za ranou. Když
ho nedávno za 6 miliard koupila trojice českých podnikatelů (ﬁrma
Avast) a měla s budovou
i okolím velké plány.
Chtějí proměnit celé okolí
hotelu a na přilehlém náměstí má vzniknout nová

budova. Rekonstrukce má
stát 3 miliardy korun.
S výstavnou však nesouhlasí místní občané (petice). Na ministerstvu
kultury také běží řízení
o prohlášení budovy za
kulturní památku (vyšší
stupeň ochrany). Kvůli
koronaviru bylo propuštěno 160 zaměstnanců.

Anketa Staroměstských novin

Rudolf Hrušínský:
Co se vám vybaví?

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

„Jednoznačně
Švejk
a že jsem se
kochal!

„Doktor z Vesničko má středisková a Švejk,
kterého nikdo
nepřekoná.“

„Tento způsob
léta zdá se
mi poněkud
nešťastným! To
se mi vybaví.“

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (11)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„Co kdybych
tě, Božská,
co kdybych tě
oběsil?“

„Je to herec, měl
takové smutné
oči v pohádce
Tři veteráni!“

„Čili: toho
je tolik… Ale
nejvíc jeho hlas
a oči.“

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

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Zpravy

PŘEVRŽENÁ PR A
KTERÝ SE VRHL D
Staré Město - Převrácená pramice s šesti
pasažéry, ledová voda
a špatné vybavení posádky během svátečního závodu Přes tři jezy. Strážníci z Poříčního útvaru
pražské městské policie
se měli co ohánět.
Jeden ze strážníků se
vrhl do peřejí pod Staroměstským jezem. Zde po-

mocí vlastní záchranné
vesty zajistil kormidelníka a dvě děti, které dotlačil k plavidlu Záchranné
služby.
Následovalo rychlé zaháknutí potopeného plavidla a transport všech
aktérů mokrého dobrodružství na pravý břeh
Vltavy. K nehodě došlo
na konci září.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
PŘEVRHLA SE
S VÁMI NĚKDY LOĎ?

ANO: 34 %, NE: 66 %

Průzkum provedli členové skautského
oddílu v období od 1. 10. do 8. 10. 2020,
mimo jiné na odběrních místech
Staroměstských novin, v místních hospodách, kavárnách, na ulicích...
Dotazováno bylo: 100 respondentů
inzerce

AGENTURA

MEDIA
SKAUT
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Dívka ze str. 3

R AMICE A STATEČNÝ STRÁŽNÍK,
L DO VLN LEDOVÉ VLTAVY
Díky odvaze
strážníků...

Bouřlivý
rok 1920

ště

Zachránění
od Staroměstského
jezu

VESELÁ BĚTA

V těžkých dobách za ní
chodili s širokého okolí.
Takové vyprávěla anekdoty!

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Víte, že...

Nejhlubší je Vltava
pod Vyšehradem, kde
je hloubka 8 m.
Všude jinde je míň.

Statečný strážník se vrhá
do vln chladné Vltavy
a zachraňuje lidské životy

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

PODPORUJEME!
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.

© Lukáš Fibrich

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ
J. A. KOMENSKÉHO
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do 30. 6. 2021.
www.npmk.cz

PASTA ONER
ALFONS MUCHA:
ELUSIVE FUSION
do 25. 10.
Protnutí dvou významných osobností, Alfonse
Muchy, jednoho z hlavních iniciátorů art nouveau, a Pasty Onera, jedné z vůdčích osobností
street artové scény, který se již více než deset
let zabývá obrazy.

phistica Gallery, Praha
retrospektivní výstavu
Olgy Karlíkové, která
vstoupila do povědomí
veřejnosti
především
díky svým originálním
výtvarným záznamům
ptačích zpěvů a dalších
akustických přírodních
jevů. Výstava představí
celý rozsah tvorby autorky, která dodnes ovlivňuje mladší generace.

OLGA KARLÍKOVÁ:
NASLOUCHÁNÍ
do 8. 11.
Museum Kampa připravilo ve spolupráci se So-

DALŠÍ PROGRAM
Sledujte další
aktuální dění
na stránkách
Musea Kampa

František Kupka,
Studie opice

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

telefon redakce: 775 949 557

Tema

T

BITVA O STAROMĚSTSKÉ NÁM
POD ORLOJEM. TO TADY BYLO

NEMĚLI ROUŠKY A NESTÁLI V KOSOČTVERCÍCH ● VOD

Staroměstské náměstí - V hromadnou bitku
policie a demonstrantů se
zvrtl protest proti vládě
18. října. Policie použila
vodní dělo, psy, koně, teleskopické obušky a především spreje, kterými
stříkala demonstrantům
do obličeje z bezprostřední blízkosti.
Při střetech, které nemají
v poválečné historii obdoby, bylo zraněno asi
30 lidí na obou stranách.
Nejčastějším poraněním
byla rozbitá hlava a přidušení po postříkání sprejem.
Povolená
demonstrace
proti vládním opatřením
kvůli údajné pandemii

&

začala ve dvě hodiny. Objevila se hesla jako „Covid
je podvod!“, „Přestaňte
mučit naše děti!“, „Odvolejte Prymulu!“ a podobně.
Řečníci před pětitisícovým davem kladli otázky,
na které jim vláda dosud
nedala odpověď:
„Co je to za pandemii,
když loni a předloni zemřelo víc lidí, než letos?“
„Proč média falšují statistiky a děsí občany?“ „Mají
testy opravdu chybovost
50 procent?“
Na tyto otázky se protestujícím nedostalo odpovědi. Vláda předpokládá
existenci pandemie a zavádí jedno restriktivní

opatření za druhým. Asi
hodinu po začátku demonstrace vydal ministr
vnitra Hamáček příkaz, že

NÁMĚSTÍ BYLO
TÉHOŽ DNE VEČER
UVEDENO
DO PŮVODNÍHO
STAVU
musí shromáždění skončit. Organizátoři tedy vyhlásili konec demonstrace a přítomní se chystali
odejít. Jenže...
Jak se ukázalo, všechny
východy ze Staroměstského náměstí byly obsazeny

„Každý má právo svopolicií. Demonstranté se
bodně
vyjádřit
svůj
ocitli v pasti.
názor,
ale
brutalita
Od tohoto okamžiku se
a bezohlednost účastníků
interpretace liší. Podle
demonstrace byla šokujípolicie napadli protescí!“ uvedl pro Staroměsttující policistku v civilu.
ské noviny.
Podle protestujících střet
V šest večer se u Marivyprovokovali policejní
ánského sloupu konala
provokatéři, převlečení za
modlitba pod širým nedemonstranty.
bem. Sešly se tu desítky
Strhla se mela, která
lidí kvůli tomu, že v kosnemá obdoby. Vzduchem
telech je nyní povoleno
létaly rachejtle, lahve
scházet se jen v šesti lia dlažební kostky. Po páté
dech, což je málo.
bylo po všem - tedy kromě nepořádku, který tam
zbyl.
Uklízelo se i za tmy a krátZpúsobená škoda se
ce před jedenáctou večer
odhaduje na desítky
starosta Prahy 1 Petr Hejma hlásil, že náměstí už je tisíc korun. Bylo zničeno
mnoho odpad. košů.
opět čisté.

Víte, že...

Vítěz Poražený

MIROSLAV
STEJSKAL
Ředitel strážníků
Praha 1
Nestává se často,
aby se centrum
Prahy změnilo ve
válečnou zónu.
Zvládli to skvěle!

ROMAN
PRYMULA
Nový ministr
zdravotnictví.
Vydržel ve funkci ani ne měsíc,
když ho přistihli
bez roušky na
Vyšehradě

Demonstranti,
kteří
chtějí žít
jako dřív

CO NOVÉHO V REDAKCI

JAK REDAKČNÍ FENA
POTKALA NA POLI PSA

Foto: Monika Höppner

Porada
Redakční pes Deniska se
zakoukala ve Středoklukách do psa jménem Akísek. Nemohla se od něho odtrhnout. Potkali se uprostřed pole
a byla to láska na první poštěk.

Matky, jejichž děti
trpí ve škole
v rouškách

Zatčeno
bylo přes
100 lidí

Nechyběli policejní
provokatéři

Zakleknutý
muž
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telefon inzerce: 777 556 578

Tema

ÁMĚSTÍ: COVID MASAKR
LO NAPOSLEDY ZA VÁLKY

Nové zprávy
ze Starého Města
Linka pomoci
občanům
724 021 789
224 948 465
MČ Praha 1

VODNÍ DĚLA, SLZNÝ PLYN ● 30 RANĚNÝCH

Foto: Archiv

CHODEC
PRAŽSKÝ

Na Staroměstském
náměstí
demonstrovalo
5 000 lidí

MAGISTRÁT
NATRUC
PRODLOUŽIL
BLOKÁDU

Staré Město - Blokáda nábřeží prázdnými kavárenskými
stolky pokračuje. Magistrát prodloužil zákaz
průjezdu aut na Smetanově nábřeží před kavárnou Slávia do konce
roku. Praha 1 je proti.

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

ELEKTRO
MÁLEK
JUNGMANNOVA 15/1, STARÉ MĚSTO
domácí elektro už 50 let.
V době internetu se pan
Málek uskrovnil, zboží
má v menším obchodě
v průchodu vedoucím do
ulice Jungmannova.
Po dlouhá léta je zvyklý
se zákazníky komunikovat a radit jim se vším,
s čím mají problém.
Najdete zde malé
spotřebiče, žárovky,
baterie, redukce do
zásuvky pro cizince,
kuchyňské elektrospotřebiče, základní
instalační materiál,

prostě všechno možné pro fungování domácnosti.
„Stýská se mi po časech,
kdy výrobek měl sloužit
dlouhá léta a nebyla to
koupě na jeden či dva
roky,“ vzpomíná pan
Málek a pro svou zákaznici přitom hledá obdobu žárovky, která se dnes
už nevyrábí.
Ochotně doporučí a najde řešení i pro vás. Vypravte se za ním každý pracovní den od
10 do 18 hodin.

Starosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady žijeme,
STAN): „Obchod pana Málka patří k duchu vnitřního města a i naše rodina na něj nedá dopustit.“

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

Milý a ochotný
pan Málek

tr Hejma,
starosta

Zboží

Obchod
v pasáži

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

Foto: Petr Našic

Vědět, na koho se s jistotou obrátit, když vám
zničehonic nesvítí lampička, nebo vám praskla
žárovka, která už se dávno nevyrábí? Nebo když
potřebujete nové domácí
spotřebiče a navíc fundovanou radu, která se
týká elektra? To je dnes
k nezaplacení.
Pan Tomáš Málek radí
svým zákazníkům, jak
a co si pořídit do domácnosti v samém centru
Prahy. Prodejna Elektro Málek má svoje
stálé místo v pasáži
u Divadla Komedie
v Jungmannově ulici
a její klientela chodí pro
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telefon redakce: 775 949 557

Zpravy

PODIVUHODNÝ PŘÍBĚH HERCE
RUDOLFA HRUŠÍNSKÉHO (†69)
Oženil se v prosinci 1945. Se svou manželkou Evou (†69)
prožil bezmála padesát let. Eva Rudolfa potkala na plovárně coby sedmnáctiletá studentka v srpnu roku 1945 v Plané nad Lužnicí. Vzali se za pět měsíců a byli spolu 50 let.

U Národního
divadla

Tři veteráni

Slavnosti
sněženek

Švejk

Spalovač
mrtvol

Rudolf Hrušínský byl potomek významného hereckého rodu Červíčků
a Budínských. Narodil
se roku 1920 v jihočeské
Nová Včelnici za jevištěm
po představení.
Jako dítě Rudolf cestoval
s kočovnou společností
své babičky Anny Budínské-Červíčkové.
Studoval v Praze na gymnáziu, ale pro časté absence kvůli divadelní činnosti
byl vyloučen. Jeho prvním hereckým působištěm bylo divadlo Uranie
(1935).
V té době začal vystupovat v prvních ﬁlmech, do
svých 25 let hrál v 17 ﬁlmech, což je zřejmě český rekord. Do roku 1950
působil v Divadle na Vinohradech, pak do roku
1960 v Městských divadlech pražských, poté už
byl v angažmá v Národním divadle. Jeho velkým
a dlouholetým kamarádem byl Josef Kemr.
Oženil se v prosinci 1945.
S manželkou Evou (†69)
prožil bezmála padesát
let. Eva Rudolfa potkala

coby sedmnáctiletá studentka v srpnu roku 1945
v Plané nad Lužnicí. Na
nádraží viděla plakát lákající večer na divadelní
představení Maryša s Rudolfem Hrušínským.

Když mě uviděl
v plavkách, neváhal,
sedl na kolo
a jel pro lístky
Zřejmě
poslední
foto

„Rozhodla jsem se, že na
to představení večer půjdu. Odpoledne jsem si
zašla na plovárnu a právě tam jsem se seznámila
s Rudolfem. Tak jsem mu
řekla, že se večer do sokolovny chystám. Neváhal, popadl kolo a jel pro
lístky. A tím to vlastně
všechno začalo,“ prozradila. V roce 1946 se jim

narodil syn Rudolf, v roce
1955 Jan, oba se stali také
herci. Také vnoučata Kristýna Hrušínská a Rudolf
Hrušínský nejmladší jsou
herci.
V roce 1968 hrál ve svých
dvou velmi slavných ﬁlmech Spalovač mrtvol
(1968) a Skřivánci na niti
(1969). Byl mezi prvními signatáři článku 2000
slov. Proto se ocitl několik
let bez práce a měl zakázanou činnost.
Pak ale přišly trháky Adéla ještě nevečeřela (1977)
a Kulový blesk (1978),
Postřižiny (1980), Pozor,
vizita!, Tajemství hradu
v Karpatech, Slavnosti
sněženek, Tři veteráni,
Rozpuštěný a vypuštěný
a Vesničko má středisková (1985).
Naposledy se Rudolf Hrušínský objevil ve ﬁlmu
Noc rozhodnutí z roku
1993. Tehdy už se však
necítil vůbec dobře a na
natáčení dojížděl zesláblý
z nemocnice.
Rudolf Hrušínský zemřel
v roce 1994 ve věku 73 let
v Praze.

inzerce

SMS 30 Kč
Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30

DAVID
PHILIPP
SPOL. S.R.O.

Co nabízíme:
● Vedení účetnictví ●
Kompletní mzdový servis
● Analýzy struktury
a výše nákladů ● Krizový
ﬁnanční management ●
Založení a likvidace společností ● Administrativní
správu nemovitostí ●
Komunikaci i v angličtině

Všehrdova 25
Tel.: 777 745 432
www.philippsro.cz

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1 za grantovou
podporu

Z

Zpravy
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Kalendárium
Starého Města

E
)

ŘÍJEN

Maryša
Šárecká

Josef
Durdík

SPISOVATELKA

FILOSOF

Přemysl
Freiman

Stanislav
Bechyně

REŽISÉR

KONSTRUKTÉR

● Josef Durdík
*16. 10. 1837 Hořice
†30. 6. 1902 Praha
Filosof, syn pražského
klenotníka.

Na rybách

● Dobroslav Líbal
*15. 10. 1911 Praha
†9. 2. 2002 Praha
Historik urbanismu.
Zdokumentoval budovy
Pražské památkové péče.

S rodinou.
Manželka Eva,
vlevo syn Jan,
vpravo Rudolf

Student

● Přemysl Freiman
*15. 10. 1921 Libkovice
†3. 8. 1984 Praha
Novinář, režisér, noční
hlídač v Muzeu Bedřicha
Smetany.

Se synem

S houslemi
na Karlově
mostě
(rok 1935)

● Maryša Šárecká
*16. 12. 1890 Praha
†15. 10. 1958 Praha
Spisovatelka. Přátelila se
mj. s Mikolášem Alšem.

Svatba

VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

Volejte Monice,
tel.: 777 556 578
e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Narození
druhého
syna

POHOŘELÍ (1/3)

Po nadlidské práci podařilo
se hasičům oheň zdolat

Foto: Archiv

● Stanislav Bechyně
*20. 7. 1887 Přibyslav
†15. 10. 1973 Praha
Jako jeden z prvních
využil vlastnosti betonu.
Autor paláce Lucerna.
● Josef Truhlář
*16. 10. 1840 Talín
†14. 2. 1914 Praha
Knihovník a vydavatel.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

Pak přišla komise
a žháře „potrestala“.
Pokračování příště

8

telefon redakce: 775 949 557

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

Charita

KampaNula

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

ZPRÁVA RELAXARTE SANATORIA
O LÁZEŇSKÉM POBYTU U MOŘE

Skupinka (8) našich
skalních
příznivců
vyzkoušela zdravotní
CVIČENÍ U MOŘE,
NA JADRANU! 31. 8.
- 7. 9. 2020.
Přes obavy z Covidoby
jsme si vyjeli a užili si
ostrova Mali Lošinj pod
Cresem (pod Istrií). Ve vsi
Veli Lošinj (500 obyvatel)
existují malé, útulné, bývalé CÍSAŘSKÉ VZDUŠNÉ LÁZNĚ v lesoparku
obrovských pinií, cypřišů
a palem. Mohlo jet i více
lidí až na tři týdny, pokojů bylo dost... ale takto to
bylo úžasné. Vzrostlým

lesem je pokryt celý cca 12
km dlouhý ostrov.
V tomto pobřežním zeleném městečku – vesnici
je ve dvou malých přístavech s bárkami několik
obchůdků,
kavárniček
a hospůdek, domy v zahradách s palmami a olivami. Na krajích pak oblázkové pláže s občerstvením vedle, se skalkami
i terasami u vody, s piniemi všude kolem.
Dále bylo možno zajít
(zajet) 4 km do většího
městečka Mali Lošinj
s kolonádou a přístavem.
Kolem pobřeží je několik

Naše
Našeakce
akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁME
● Vždy třetí pondělí
18 h
TOULKA TAROTEM
Kavárna Deli Maltez na
Maltézském náměstí. Tarot
Klub 015.
Dr. J. Hůlek
● ODKLÁDÁ SE
KONFERENCE KAMPA,
MALÁ STRANA STŘED
SVĚTA BÁSNÍCI + HYDEPARK
● Vycházky pro rodiče
s dětmi Malou Stranou, Kampou s Petrou
Dvořáčkovou:
www.prahahrave.cz, tel.
731 802 799
www.facebook.com/prahahraveRezerv: info@
prahahrave.cz
DOPORUČUJEME,
ALE MOŽNÁ
ODLOŽENO
● ČTVRTKY
MALOSTRANSKÉ
TRHY

● Pátek 6.11.
DIVADELNÍ BIENÁLE
KPGM v Malostr. besedě
● Odloženo!
CANDRBÁL V MALOSTRANSKÉ BESEDĚ
(SOPMSH)
● AŽ ŠKOLY OTEVŘOU
PONDĚLKY + STŘEDY
+ PÁTKY
OZDRAVNÁ CVIČENÍ
(RELAX ARTE
SANATORIUM)
Opět tělocvičny škol na
Malé Straně. Vždy 18-20 h.
Středy Gymnázium Josefská 5, po + pá ZŠ Karmelitská. Info P. Krulichová: 604
765 273,
● STŘEDY od 19 h
TURAS BASKET
REKREAČNÍ, MUŽI, ŽENY.
Tělocvična Gymnazia
Josefská 5.INFO: JARA
SVÁTEK tel.: 605 131 136

krásných i dosti osamocených míst na koupání se
zelenými břehy, skalními
plošinami i kamínky, také
s několika písečnými plážemi.
Denně ráno a k večeru
jsme cvičili á 1,5 – 2 hodiny v lese i u moře - Zdravotní pohyby z jogy, tai
či, či kungů, dynamické
meditace... Některé dámy
ještě před polednem ve
stínu cvičily aerobic...
Krásný císařský zámeček
upravený na penzion,
2 lůžkové pokoje vždy se
sociálním zázemím, jídelna - společenská místnost, terasy pod palmami.
Bazén, masáže, rehabilitace se slevou vedle v pavilonu 70 metrů.
Ráno švédský stůl, večer chutná jídla k večeři.
Oběd sami někde u moře.
Se cvičením pobyt 440
Euro na 8 dní. Bez cvičení
40 Euro denně (polopenze + bus se slevou).
Doprava z Prahy 800 km
lůžkovým vlakem Regiojetu do Rieky, 14 hod., lázeňským minibusem přes
Krk, trajektem na Cres
a Losinj 3 hod.
Možno půjčit auto již ve
Riece a jezdit na výlety po
ostrovech na krásná místa
či do restaurací s vyhlídkami na kopcích v lese.
Taxi je k mání ihned. Byli
jsme na jihu lodičkou na
překrásném 2 km vzdáleném ostrůvku Ilovik
s pidiměstečkem s hospůdkami.
Na výlet přes ostrov 1,5
km na písečnou pláž
s mušlemi, zcela na samotě, stále vzpomínáme...
Vrátili jsme se znovuzrozeni, opálení a štíhlejší,
bychom vše zvládali mnohem lépe. Cvičíme rádi
a všem doporučujeme

také si tzv. „dobíjet baterky“. Všechna naše cvičení
jsou dobrá pro posílení
zdraví a to i v našich kurzech 3x týdně ve školách
Malé Strany vedených
zkušenými lektory, navíc
pod možným dozorem
lékařů, kteří také s námi
cvičí.
Zdravím oplývejme, nejen
v této době. Cvičení posi-

luje ducha, tělo a hlavně
imunitu. A to víme bezpečně. Tak se objevte, jak
jen to bude možné. A taky
se těšte na příští rok neb
CÍSAŘSKÉ
VZDUŠNÉ
LÁZNĚ jsou opět zamluveny na konec léta
Petra Krulichová
a Jiří Kučera
WWW.RELAXARTECENTRUM.EU

Krásné
chvíle u moře

Přístav

Podvečer
v zátoce

Na břehu

Dívky jdou
cvičit

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.

Kdo by neznal americký ﬁlm Někdo to
rád horké. My pánové
třeba jen díky tomu, že
tam jednu z hlavních rolí
zahrála blondýna všech
blondýnek Marilyn Monroe. Symbol tehdejší krásy v našem příběhu ale
není důležitý.
Důležitější jsou jiné scény
tohoto úspěšného ﬁlmu.
To, když do zatuhlé garáže vstupují zvláštní šoféři,
či šoférky, aby vstupem
do zadních dveří, se tito
octli v prostoru, kde se
nalévá vše, co je oﬁciálně
na veřejnosti zakázáno.
Všude totiž vrcholí prohibice a tak až za těmi
správnými dveřmi teče
whisky proudem. Jak už
to v amerických ﬁlmech
bývá, ani zde nechybí

Al Capone
přestřelky, automobilové
honičky a dlouhé polibky
nebo pohledy.
Byla to doba, z které těžil
průměrně nadaný ale bohužel také všeho schopný, nějaký Al Capone. Je
pravdou, že v současné
Praze nemáme blondýnku všech blondýnek, ale
zákaz konzumace alkoholu máme.
Kde jsou doby, kdy jste
si sklínku vína mohli objednat u okénka oblíbené
vinotéky. Dnes je to jako

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

JAK SE PAN PROFESOR
NECHAL UNÉST EMOCEMI

V době, kdy píšu tento
sloupek, zmítá Prahou 1 předvolební boj
o senátorské křeslo ve
druhém kole.
Na internetových diskuzích propukají emoce
a vášně mezi zastánci
Miroslavy Němcové
a Václava Hampla.
Nemám v úmyslu hodnotit tyto dva politiky, ačkoli je znám oba osobně
a paní Němcovou dokonce velmi dobře z pozice mé „šéfové“ (byla
předsedkyně a já místopředsedkyně sněmovny).
A nechci hodnotit ani
kampaň jako takovou,
i když mě zaskočilo, jak
se vysokoškolský pan
profesor nechal unést
emocemi, jako by nevěděl, že v životě ani
v politice se útok na

Chmurně
k urně
ženu nevyplácí. Chtěla bych se ale pozastavit
u role senátora vzhledem
ke komunální politice.
Nejsem sama, kdo si myslí, že senátor by měl být
pokud možno jakýmsi
ombudsmanem
svého
volebního obvodu. Ačkoli
nemá reálné pravomoci
zasahovat do komunální
politiky, je volen přímo

a měl by se o své voliče starat. Šest let je dost
dlouhý mandát na to, aby
se kromě vysoké politiky
zajímal také o problémy
svého volebního okrsku.
Již silou své osobnosti
a možností vystupovat na
zastupitelstvech též může
mnohé ovlivnit.
Ke cti Václava Hampla,
on se na zastupitelstvu
Prahy 1 ukázal a dokonce
zde i vystupoval.
Myslím, že výsledek voleb je už víceméně jistý
a nezbývá než doufat, že
nová senátorka nám
pomůže třeba s bojem
proti Airbnb nebo pub
crawl, koneckonců budova senátu je na Praze 1.
A co vy, tipnete si, jak
to dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

v Americe třicátých let.
Tehdy to nemělo významný úspěch. Na zákazech
vydělali vejlupkové jako
byl právě Al Capone.
V žádném případě nechci
zlehčovat, to co prožíváme, ale co si máme myslet
o opatření, které zakazuje
návštěvu bohoslužeb, kde
se sejde několik desítek
lidí a zároveň umožňuje
navštěvovat supermarkety v počtu stovek nakupujících?
Tak vám nevím, jestli z obrazovek našich
televizních přijímačů,
na nás z těch mnoha
tváří, co nám říkají,
jak se máme v této
nelehké době chovat,
nekouká nějaký novodobý Al Capone.
Řijen 2020

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

JAKO ZA PROHIBICE: ODKUD NA NÁS
VYKOUKNE NOVODOBÝ AL CAPONE?

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

ASTROVHLED

ASTROLOŽKA
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V ŘÍJNU

TENTO MĚSÍC JE NA VŠECH
ÚROVNÍCH VZTAHOVÝ
Pokračujeme v krasojízdě transformace
planetárními a pozemskými cykly také
v měsíci říjnu.
Slovo transformace znamená, projít skrze formu, a to doslova z omezení do vymezení, bořením starých hranic
a systémů.
Planety ze znamení kozoroha nám k tomu dávají skvělou příležitost,
Jupiter, Saturn a Pluto
dlouhodobě v napěťovém, tlakovém
aspektu k planetě
Mars, který putuje
znamením berana.
Mars v kombinaci s Plutem nás doslova nutí jít
na dřeň, podstatu a autenticitu.

Do celé vesmírné hry
je zapojeno Slunce,
které prochází znamením vah.
Tento měsíc je vztahový, na všech úrovních,
a taky nám ze své dřeňové podstaty odzrcadlí,
jaký máme vztah k sobě,
a taky vztahy druhým.
Pro tento čas se hodí
jedna z DOHOD od
Dona Miguela Ruize.
Nic si neberte osobně. Vše, co druzí dělají a říkají, je o nich,
ne o vás.
Slunce vstupuje do znamení štíra 22. 10. 2020.
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Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Kultura

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

Foto: Martina Houdek Stylová

VOUCHER
PODPORUJEME!
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 3 DRUHY VOUCHERŮ

MUZEUM KARLA ZEMANA, SASKÁ 3
Muzeum Karla Zemana slaví 8. narozeniny. Vzhledem k současné situaci je muzeum zavřené, ale
o to víc chce rozdávat radost! Zpřístupnilo pro vás
ﬁlmy Čarodějův učeň a Ukradená vzducholoď. Info
na stránkách www. muzeumkarlazemana.cz
Divadlo v Dlouhé
na DRAMOXU!
Díky měsíčnímu předplatnému divadelní
streamovací služby
Dramox dostanete přístup k výběru záznamů divadelních představení online. Lze
vidět inscenace Lhář,
Faidra a Lékař své cti.

Helena
Dvořáková

*S KAMARÁDY NA PIVO
v hodnotě 1500 Kč si můžete vybrat
dle vaší chuti formou A la CARTE
*METR PIV
v hodnotě 500 Kč můžete vypít
10 kousků 0,5 l Plzeňského Prazdroje
*DOBRÉ RÁNO
v hodnotě 490 Kč máte na výběr
z našeho snídaňového menu pro 2 osoby
Voucher dle vašeho výběru
si můžete objednat na e-mailové adrese:
puor@malostranska-beseda.cz
nebo stačí napsat zprávu na Facebook
či Instagram Malostranské besedy.

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

724 021 789
224 948 465

HOMEOPATICKÁ
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.
VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE
své akutní i chronické dlouhodobé
zdravotní obtíže ● záněty, migrény,
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy
učení a sociálního chování dětí ● deprese, stavy marnosti a pocit života bez
radosti ● alergie včetně potravinových
intolerancí ● ekzémy

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com

SMS 30 Kč
www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30

Franz Kafka: PROMĚNA (42.)

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

Prokletí třaslavých
nožiček
visely ve vzduchu, z dru-

Slavné ženy

Irma Reichová

Foto: Archiv SN

Jan Nepomuk Maýr,
ředitel

Otilie
Sklenářová,
vzor

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Reliéf je na domě U Havíře
na rohu ulic Rytířská a Havířská.
Správně: Karel Nechleba
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

50 odběrních míst

[

www.malostranskenoviny.eu

hé strany byly bolestivě
přitlačeny na zem - vtom
dostal zezadu od otce
mohutnou ránu, jež ho
teď opravdu vysvobodila,
a silně krváceje vletěl daFranz Kafka
leko do svého pokoje. Gůl
(1883 - 1924)
ještě přirazila dveře, pak
Genius tajemna
bylo konečně ticho..
s břitkým smyslem pro humor
-KonecTuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Otázka: Víte, na jakém domě
na Starém Městě visí toto
domovní znamení?
Nápověda: Hledejte v Karlově ulici vedle zlaté studny.

[

Co nového
za vodou

Pěvkyně Národního divadla

Na bílých dveřích zůstaly
ohavné skvrny, brzy uvízl úplně a sám od sebe
by se už nebyl dokázal
pohnout, nožičky z jedné
strany nahoře třaslavě

Poznáte, jářku,
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Její soprán
dojal i kněze
Irma (1859 - 1930) byla
vynikající operní pěvkyně,
sopranistka s hereckým
nadáním. Talent v ní objevil kněz Václav Svatopluk
Štulc. Byl jejím hlasem
tak uchvácen, že doporučil rodičům, aby Irmu

Václav
Štulc,
objevitel

přihlásili do Pivodovy pěvecké školy. V roce 1880 ji
s otevřenou náručí přijal
do souboru Prozatímního
divadla ředitel Jan Nepomuk Maýr. Zpívala v Národním divadle, ve Varšavě, v Budapešti a Římě.

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
říjen 2020 / XI. 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

VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

PODPORUJEME!

Kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578
Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní 9., III.
patro. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Cukrárna Astra, Perlová 6. Perníčkův sen, Haštalská 21. Bugsy´s bar,
Pařížská 10 (vchod z Kostečné). Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární
kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5.
Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna
Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát
Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh
17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. HaFstudio, Ostrovní 16. Pizzerie Rugantino,
Dušní 4. Holičství a kadeřnictví Barbarella, Valentínská 7. Květinářství
Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna ND,
Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. U Rudolﬁna, Křižovnická
10. Ateliér Pavla & Olga, Tržiště 6. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15.
České muzeum hudby, Karmelitská 2. Sokol, Újezd 450 (přední vrátnice).Bar
Konírna, Anenská 11. Friends Coﬀee House, Palackého 7. Galerie Nová
síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik
Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Nusle. CK
Quality Tours, Myslíkova 174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Baráčnická rychta, Tržiště
23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.,
Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha - Můstek s.r.o., 28. října 5, Praha 1.
Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spálená 53. Farrango, Dušní 15. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Vinotéka Bacco,
Praha 2, Bělehradská 28.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Volejte Monice,
tel.: 777 556 578
e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

DAVID
PHILIPP
SPOL. S.R.O.

Co nabízíme:
● Vedení účetnictví ●
Kompletní mzdový servis
● Analýzy struktury
a výše nákladů ● Krizový
ﬁnanční management ●
Založení a likvidace společností ● Administrativní
správu nemovitostí ●
Komunikaci i v angličtině

Všehrdova 25
Tel.: 777 745 432
www.philippsro.cz

Vážení hosté,
vzhledem k situaci v zemi jsme nuceni mít
restauraci zavřenou. Nabízíme vám alespoň
prodej formou okénkového prodeje a rozvozu
jídel z omezeného jídelního lístku.
Nabízíme:
Polévky 39 Kč ● Obědy od 125 Kč

Objednávky na tel. č.:
257 320 409,
605 282 506, 603 789 568
● Objednávku si můžete vyzvednout osobně
u nás u okénka nebo vám ji zavezeme.
Platba jen v hotovosti, díky za pochopení
● Nouzové řešení - otevírací doba
pracovní dny od 11.30 do 16 h
● Vaše Tlustá myš ● Všehrdova 19,
Praha 1 - Malá Strana
Aktuální jídelní lístek na stránkách i facebooku.

www.facebook.com/TlustaMys
www.tlustamys.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. listopadu
Modré okénko
získává...

Foto: Archiv

HOLUB SKALNÍ
obyvatel Staroměstského nám.

Volejte Monice, tel.: 777 556 578.
Noviny k vyzvednutí v Info centru,
Radnická 8, Brno - střed

Mazlíčci
Starého Města

Aktuální vtip z hodně starých novin

Na Staroměstském náměstí byl
18. října takový
šrumec, že se
málem odstěhoval

Tip: Čtenáři SN

Své tipy na modré
okénko posílejte
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

ANGELIKA
Paní Loucká: „Myška
osmák Angelika si nejraději dělá rozhlednu z mé
hlavy.“ Poslal:
Bohuslav Hofman

Proč čtu

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

SIMONA VLKOVÁ
Spisovatelka,
novinářka
„Staroměstské noviny
čtu, protože jsou boží.“

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
„A teď dojde i na tenhle pomník.“ „Co se s ním stane?“
„Musí se předělat. Turek půjde do díry a ti pohani ho budou hlídat.“

Foto: Archiv

Foto: Monika Höppner

30 Kč

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce
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SMS 30 Kč

Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30
PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN NA
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY STRANĚ 5

ELEKTRO
MÁLEK
Jungmannova 15/1, Staré Město
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

