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.
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15. únor 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

Staroměstské
servírky

MARIÁNSKÝ SLOUP
NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

KONEČNĚ!

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Kapitán

Korda

NA STOP

Ě

SVIŽNÁ VERONIKA
Podává lahodný
Staropramen za 36 Kč.
MUSIC CLUB VAGON,
Národní 25.

Foto: Martina Řehořová

Díky němu:
JAN WOLF

Foto: Roman Korda
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HORNÍČEK
UTAJENÉ DĚTI

Splněný sen! Slzy štěstí
sochaře Petra Váni

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

Čtěte na straně 6 - 7

ČTĚTE NA STR. 4

inzerce

HASIČSKÝ BÁL
Malostranská beseda
28. 2. 2020
od 19 hodin

Vstupenky
na tel. č. 773 971 773

PETR HEJMA: PODPORUJEME
NEJEN
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY NA STR. 5

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!

LA SARTORIA

VOLEJTE IHNED

HAŠTALSKÁ 9

777 556 578
(MONIKA)

ÚPRAVA ODĚVŮ, KONFEKCE,
OBLEKY NA MÍRU

Petr Hejma, starosta Prahy 1
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

100

SPISOVATELKY
BOŽENY
NĚMCOVÉ
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek

RESTAURACE
NÁRODNÍ KAVÁRNA
Národní 11

Telecí řízky
na másle
295

KUBISTICKÝ KIOSEK
U HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ
JE NA PRODEJ ZA...

Kč

Architekt
Josef
Gočár

+ bramborový salát
s cibulkou a polníčkem

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

...kterou jsem zaslechl

Když mlčim, tak to
znamená, že jsem
nemocnej, mrtvej,
nebo jim

„

Slyšeno: V restauraci

Počasí

3 °C

ÚNOR
Zima v únoru,
horký srpen

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Kiosek
ve Vrchlického
sadech

Vrchlického sady - Kubistický kiosek u tramvajové
zastávky je na prodej. Majitel za něj chce tři miliony.
Momentálně kiosek slouží
jako směnárna, bankomat
pro turisty a objekt zájmu sprejerů, dřív tu byla
traﬁka. Majitel prý nemá
peníze na čištění kiosku
od graﬃti. Stavba z roku
1920 je na seznamu kulturních památek. V roce
1980 měl být zlikvidován,

ale zachránilo ho Pražské
středisko státní památkové péče a ochrany přírody.
Kupec zatím není, ale podle interních zdrojů o koupi kiosku uvažuje radnice
Prahy 1 s jeho využitím
jako informačního centra.

Víte, že...
Autorem kiosku je
zřejmě slavný architekt
Josef Gočár

Anketa Staroměstských novin

Jaké zajímavé zvíře jste
potkali v centru Prahy?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
VLTAVA

STARÉ
MĚSTO

9 037 obyvatel

Principál Divadélka Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Kateřina
Janečková

„Při vystoupení
našeho divadla
na Staromáku
se zjevil Šakal
Makal.“

„Koně
s krásnýma
očima
u Staromáku…“

„Různé opeřence, koňské
povozy a turisty
se zvířecími
sklony.“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová (10)
Mluvčí mladé
generace

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Psa, který
u Centra Franze
Kafky kálel celou
mrkev!“

„Gorilu
s podprsenkou.
Viděla jsem ji
na masopustu.“

„Tradičně se
vždy těším
na medvěda - během
masopustu.“

Roman
Korda

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

JEJDA! V HO S
VELMI NEUKÁ Z
Husova - Číšník Filip
zrovna roznášel pivo,
když to bouchlo.
Mohutné detonace vyděsily asi 50 hostů, někteří
měli popáleniny. Pomatený host v hospodě U Zlatého tygra odpálil zábavní
pyrotechniku.
Někteří stihli vyběhnout
ven, jiní se kryli pod stoly. „Uvnitř byla mračna

kouře,“ řekla Staroměstským novinám návštěvnice. Od stolu, kde to
odpálili, utekli tři hosté.
Jednoho však chytli a začalo cosi jako lynč.
„Každej jsme si bouchnul,“ svěřil se místní štamgast. Zadržený nadýchal
1,62 promile a test odhalil kokain. Hrozí mu dva
roky vězení.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
ZAŽILI JSTE NĚKDY ODPAL
RACHEJTLE V MÍSTNOSTI?

ANO: 2 %, NE: 98 %

Průzkum provedli členové skautského
oddílu v období od 1. 2. do 8. 2. 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

O SPODĚ U TYGRA ODPÁLIL
Á ZNĚNÝ HOST OHŇOSTROJ!

Dívka ze str. 3

Stůl, kde
to spustili

Pyrotechnika

Bouřlivý
rok 1920

ště ODVÁŽNÁ GRETA

Místní kráska Greta
Ťuhýková při své slavné
masopustní produkci na
téma: Úklízíme s úsměvem

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Tak tohle pan hospodský
rozhodně nečekal!

Při rozsvěcení stromu hrála
melodie z Krkonoškých 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.
● Žena, 44 let, s dobrým
srdcem hledá někoho na
dopisování. V případě zájmu pošlete do sms doručovací adresu. Tel.: 704
421 567
● Zdarma odvezu staré
obrazy - i poškozené. Chci
je kvůli rámu. Volejte na
tel. č. 775 949 557

● Staré fotografie ze
staré Prahy rád převezmu
do své sbírky. Volejte na
tel. č. 775 949 557
● Staropražské recepty našich babiček. Sestavuji kuchařku. Volejte na
tel. č. 775 949 557
● Kdo chce štěně? Volejte na tel. č. 775 949 557

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

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.
Komorní přehlídka se zaměřuje na autorovu tvorbu z období sklonku 50.
a 60. let 20. století. Výstava mapuje klíčovou
etapu Přibylovy tvůrčí
cesty, kdy strukturální
abstrakci vystřídal zrod
racionálně
orientovaných tendencí. Kurátorka Ilona Víchová.
JAN MERTA:
MUZEUM
od 22. 2. do 24. 5.

Výstava představí práce
velkoformátové malby - z posledních let. Kurátorka Martina Vítková.
MNOHOZNAČNOST
STRUKTUR /
DYNAMIKA SIL
do 23. 2.
Výstava představí hlavní
představitele geometrie
u nás (Jiří Hilmar, František Kyncl, Radoslav
Kratina, Tomáš Rajlich, Kamil Linhart, Jan
Hylmar, Vladana Hajnová). Díla z období 60.
a 70. let. Kurátorka Ilona
Víchová.

František Kupka,
Studie opice
DALŠÍ PROGRAM
14. 2. 18.30 h
Kurátorská komentovaná prohlídka výstavou LUBOMÍR PŘIBYL: Liniemi k prostoru. Cena vstupenky, rezervace na rezervace@
museumkampa.cz
19. 2. 17 h
Komentovaná prohlídka výstavy FRANTIŠEK KUPKA A OTTO
GUTFREUND.
Cena vstupenky 190 Kč
/ 90 Kč, rezervace na rezervace@museumkampa.cz

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz
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Vítěz Poražený

Tema

UTAJENÉ DĚTI
BOŽENY NĚMCOVÉ
SLAVÍME VÝROČÍ

200 LET

OD NAROZENÍ

ZDENĚK
PANNA
HŘIB
MARIE
(primátor)
(socha)
Jeho zběsilý
Na Staroměstodpor proti
ské náměstí se
vrací Mariánský Mariánskému
sloupu vyšel
sloup, na jehož
naprázdno.
vrcholu stojí
Přehlasovali ho.
panna Marie.

CO NOVÉHO V REDAKCI

NA NÁVŠTĚVĚ
V AUROŘE

Foto: Ondřej Höppner

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Redakce SN navštívila
Petrohrad a samozřejmě si
nenechala ujít slavnou Auroru

Staré Město - Před 200 lety
se narodila spisovatelka Božena
Němcová (4. února 1820 - 21.
ledna 1862 Praha).
Ptali jsme se občanů v ulicích, kolik měla Němcová
dětí. A kupodivu! Nejčastější
odpověď byla, že žádné.
Tak tedy: Božena Němcová měla
čtyři děti, tři syny a jednu dceru.
Byly to tyto děti: Ignác Hynek
(1838 - 1853), Karel Jakub
(1839 - 1901), Teodora (1841 1920) a Jaroslav Pavel (1842
- 1898).
Všechny děti měly jednoho otce,
a to Josefa Němce (1805 1879), komisaře ﬁnanční stráže.
V roce 1948 byl Josef Němec,
manžel spisovatelky, obviněn
ze spiknutí proti státu a utekl do
Uher. Němcová s dětmi zůstala
v Praze.
V roce 1953 jí umřel nejstarší
syn Hynek na tuberkulózu (bylo
mu 15). Po jeho smrti napsala

HYNEK

KAREL

JARDA

DORA
BOŽENA

svou nejslavnější knihu Babička. Manžel přišel mezitím o práci, tak se vrátil do Prahy. Hádali
se, rozcházeli a usmiřovali.
Syn Karel se stal vyhlášeným
ovocnářem (dnešní Botanická
zahrada Na Slupi). Jarda učil
kreslení a dotáhl to až na ředi-

Božena Němcová
se svými dětmi

tele prestižní školy na Ukrajině
a carova oblíbence.
Božena Němcová zemřela
dne 21. ledna 1862 v domě U Tří
lip (dnešní ulice Na Příkopě 14).
Bylo jí 42 let. Na konci života
se o ni starala její dcera Dora,
vždy tak trochu odstrkovaná...

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
inzerce

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

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

● 25. února
● KRÁSNÉ TOULKY
PANÍ KRÁSNÉ:
PRAHA ŽIDOVSKÁ
ve 14.30 h, klub
seniorů Haštalka.
● 17. března

Jsme tu
pro vás!

● SÁZAVSKÝ
KLÁŠTER
● KUTNÁ HORA
Přihlášky v podatelně
Vodičkova 18
● DUCHCOV A LOVOSICE
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
1. místostarostovi
Petru
Burgrovi

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● 31. března
● NÁMĚŠŤ
NAD OSLAVOU
● DALEŠICE
Přihlášky v podatelně
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
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

HOTEL INTERCONTINENTAL:
TAKHLE MÁ VYPADAT OKOLÍ

Nové zprávy
Starého Města
Koloběžkáři
chtějí
vyjednávat

NA KONCI PAŘÍŽSKÉ VYROSTE NOVÁ STAVBA?
Pařížská - Hotel InterContinental bude
po změně majitele
přejmenován na hotel Zlatá Praha.
Novým majitelem je gumárenský magnát Oldřich Šlemr. V plánu je
nová prosklená stavba na
rohu Pařížské a Bílkovy
ulice.
Starosta Prahy 1 Petr
Hejma (My, co tady
žijeme) uvedl, že oblast
je citlivá a že je potřeba o podobě místa dále
debatovat. Městská část
k záměru plánuje setkání
s veřejností.

NOVÁ
BUDOVA

Centrum - Firma Lime,
která provozuje elektrické koloběžky, nabízí městu dobrovolný
poplatek. Magistrát to
zatím odmítá s tím, že
musí firma nejprve dodržovat pravidla.

ČERNÁ KRONIKA

Střelil se plynovou
pistolí do hlavy

DNES

Víte, že...

Plány nového majitele na
stavbu nové budovy budí
jistou kontroverzi

Hotel InterContinental
byl otevřen v roce
1974.

Ne vše je v centru
Prahy povoleno

Opletalova - U Hlavního nádraží běhal muž
s pistolí a nožem a křičel, že se zabije. Pistol
byla plynová, ale i tak
se vážně zranil. Byl odvezen do nemocnice.

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

LA SARTORIA

Majitelka
Dagmar
Vaculínová

ÚPRAVA ODĚVŮ, KONFEKCE, OBLEKY NA MÍRU
HAŠTALSKÁ 9, STARÉ MĚSTO
svým manželem Oldřichem. V oboru pracuje od roku 2006, kdy
začala
spolupracovat
s česko-rakousko-italskou společností na šití
italských obleků. „Absolvovala jsem v Itálii školení a moc mě to chytlo,“
popisuje a prozrazuje
nám ﬁlozoﬁi rodinného
obchodu: „Poskytujeme
služby na úrovni a své
zákazníky máme rádi,
což oni poznají.“
K podnikání v tomto
oboru ji motivovali i ci-

zinci tvrdící, že Češi neumějí dělat služby. „Chtěla jsem je přesvědčit, že
to není úplně pravda,“
vysvětluje paní Dagmar. K zákazníkům rodinného obchodu „La
Sartoria“ patří stálí
obyvatelé Prahy 1, cizinci
i tzv. „expati“.
Zajděte ke sv. Haštalovi - ve všední dny tam
je otevřeno od 11 do 18 h
a v sobotu od 11 do 17 h.
Pokud se chcete dopředu domluvit, volejte na
tel. č. 606 788 878.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „La Sartoria do své krásné
čtvrti určitě patří a zaslouží si i naši podporu!“

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe

tr Hejma,
Starosta
MČ Praha
1

V Anenské
je od 90. let Uvnitř

Haštalská 9

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

Foto: Petr Našic

V sousedství kostela sv.
Haštala naleznete pod
vývěsním štítem s nápisem „La Sartoria“
krásný starosvětský obchod s elegantními pánskými obleky, tlumenou
klasickou hudbou i vlídným zacházením.
„Naši návštěvníci u nás
naleznou tři služby v jednom. Malý butik s konfekcí, úpravu a opravu obleků, a to i těch,
které zakoupili v jiném
obchodě, a šití obleků
na míru,“ popisuje nám
elegantní a velmi příjemná paní Dagmar
Vaculínová, která provozovnu vede spolu se
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

DÍKY NĚMU!
ZASTUPITEL
JAN WOLF

MARIÁNSKÝ SLOUP
PROSADIL PO TUHÉM BOJI

Mnozí už nad návratem Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí lámali
hůl. Zastupitel JAN
WOLF to ale nevzdal
a úspěch je jeho velkým vítězstvím.
●„Nikdy jsem nepřestal
věřit, že se to nakonec
povede,“ řekl Jan Wolf
Staroměstským novinám.
● „Naši předkové vztyčili Mariánský sloup
v roce 1650, a to na poděkování Panně Marii
za její záchranu Prahy
před dobytím Švédy
za třicetileté války. Ten
sloup tam stál 268 let.

Mimochodem,
kdyby
v ten den proti zfanatizovanému davu nezasáhlo vojsko, měli jsme
dnes Karlův most bez
soch.“
● „Po ostrých diskuzích
veřejnosti nebo i na
magistrátu už nelze tvrdit, že se jedná o sloup
smíření. Jsou lidé, kteří
sloup jako symbol smíření nechápou a nikdy
chápat nebudou.“
● „Nechceme, aby byl
sloup nějakým triumfalismem katolické církve
nad ostatními. Chceme,
aby tu byla ekumena.“
● „Sloup bude vztyčen
nejpozději letos.“

Slzy štěstí! Sochař Petr Váňa se rozplakal, když se dozvěděl, že magistrát povolil návrat Mariánského sloupu na
Staroměstské náměstí. Sochař na replice sloupu pracoval takřka 20 let bez nároku na honorář.

P

Těsně
Sloup má mnoho historických souvislostí a výkladů a rozdělil veřejnost
i magistrát na dva tábory.
Na konci ledna však
magistrát
konečně
rozhodl o jeho návratu na Staroměstské
náměstí.
Zastánci
Mariánského sloupu
potřebovali nejméně
33 hlasů a získali jich
34.
Umístění repliky podpořila většina zastupitelů
Spojených sil pro Prahu
(TOP 09, STAN, lidovci,
ODS a ANO. Proti byli
Piráti a část zastupitelů

Prahy sobě. Rozložení sil
mnozí považují za předzvěst nového složení vedení magistrátu, o kterém si štěbetají i vrabci
na střeše.

Symbol
Sloup ze 17. století svrhl
dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol
habsburské monarchie.
Ve skutečnosti je však
sloup symbolem úspěchu
Pražanů v bitvě o Prahu

se Švédy (dodnes nám
nevrátili Ďáblovu bibli,
kterou ukradli).
Na replice sloupu a sousoší pracoval sochař Petr
Váňa takřka 20 let. Loni
ji chtěl začít na náměstí
instalovat, čemuž kvůli chybějícímu záboru
zabránila policie. Azyl
poskytlo Váňovi Muzeum Karlova mostu, které střeží část sousoší na
lodi, kotvící nedaleko
Karlova mostu.

RADOSTNÉ OHLASY

DOMINIK
DUKA
Kardinál,
arcibiskup

ZDENĚK
BERGMAN
Muzeum Karlova mostu

PETR
HEJMA
Starosta
Prahy 1

„Marián„Návrat Marián„Jsem velmi
ský sloup je
ského sloupu
rád, že to tak
na náměstí je
dopadlo. Tradi- součástí naší
skvělá zpráva.
ce Mariánského historie. Na
Vždy jsem ho
sloupu prorůstá Staroměstké
náměstí patří.“
podporoval.“
dějinami.“

inzerce

OBEC
BARÁČNÍKŮ
Staré Město
a Josefov,
Jana Žižky
z Trocnova

SHÁNÍ NOVÉ
ČLENY
Kontakt:
Rychtář Klíma
tel. č.: 732 400 665
E-mail:
pa.klima@centrum.cz
Vzdělavatelka:
Kratochvílová
tel. č.: 604 629 354

Z

TLESKÁME! MARIÁN
NA STAROMĚSTSKÉ
řitom to mělo
být zcela prosté.
Vandalové zničili sloup, tak ho
postavíme znovu
a jede se dál. Jenže se
z toho stala politická záležitost.
Na jedné straně lidovci
pod vedením zastupitele Jana Wolfa, kteří se
přáli návrat sloupu, na
straně druhé levicoví Piráti v čele s kontroverzním primátorem Hřibem.
Mezi nimi lavírovaly
ostatní politické strany.

JAN WOLF,
Předseda kulturního
výboru magistrátu

Zpravy

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

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

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Kalendárium
Starého Města

RIÁNSKÝ SLOUP SE VRACÍ
PO
102
LET
ECH
!
SKÉ NÁMĚSTÍ

ÚNOR

Jiří
Šlitr

Leopoldina
Ortová

Miloš
Nový

Anna
Rajská

KABARETIÉR

Sloup se
vrátí na
Staroměstské náměstí letos
na podzim

REŽISÉR

HEREČKA

HEREČKA

● Matyáš B. Braun
*24. 2. 1684 Sautens
†15. 2. 1738 Praha
Sochař, m.j. autor několika
soch na Karlově mostě.

● Miloš Nový
*16. 2. 1879 Praha
†3. 9. 1932 Praha
Herec, režisér. Strýc
herce Oldřicha Nového.
3. listopadu 1918: Anarchisté
ze Žižkova ničili symboly, které
považovali za znaky Rakousko - Uherska. Na snímku povalený Mariánský sloup.

ZÁSNUBY NA LEDU (4/4)

„Rychle pryč, někdo nás sleduje!“

● Jiří Šlitr
*15. 2. 1924 Zálesní Lhota
†26. 12. 1969 Praha
Skladatel, klavírista,
zpěvák, herec a výtvarník. Divadlo Semafor.

● Anna Rajská
*16. 2. 1822 Praha
†3. 12. 1903 Praha
Herečka, švagrová
J. K. Tyla.

Petr
Váňa
„Od začátku naší práce se vystřídalo už osm
primátorů. A já celou tu
dobu vysvětluji, jaký to
má smysl,“ řekl Novoměstským novinám autor repliky sloupu Petr
Váňa. Podílel se například na velkolepém
Sousoší géniů v Národním muzeu a dalších
dílech.

Foto: Martina Řehořová

● Jan Malík
*15. 2. 1904 Příbram
†24. 6. 1980 Praha
Loutkář. Zakladatel loutkářské katedry DAMU.

Okamžik, kdy se
to dezvěděl. Slzy
štěstí sochaře
Petra Váni.

Staroměstské noviny se vždy důsledně stavěly na
podporu
návratu
Mariánského sloupu na Staroměstské
náměstí. Na snímcích vlevo a nahoře
vidíte titulní strany.
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● Leopoldina Ortová
*18. 2. 1847 Praha
†7. 3. 1903 Praha
Herečka Prozatímního
divadla. Pak hrála
v Národním divadle.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

„Berete si mou dcerku dobrovolně?“

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

Proč cvičení s RELAX ARTE?
Je to léty prověřený projekt, jenž
navazuje na tradici nejen starých
Řeků (2000 let př. n. l.). Lekce vedou zkušení a lektoři-instruktoři,
lékaři a další odborníci v oblasti
zdraví. V různých cvičeních se
dbá na kvalitu pohybu a tím na
ozdravný efekt. Zároveň doporučujeme další léčebné metody.
Bonusem je lékařský dohled po
celou dobu cvičebního programu.
Může cvičit každý?
Ano, cvičí dospělí všeho věku.
A dodržujeme individuální přístup ke klientovi dle schopností,
trénovanosti a náročnosti jeho
požadavků. Snažíme se, aby byly
cviky srozumitelné. Úroveň obtížnosti je přizpůsobena skupině.
Tyto postupy máme dávno otes-

tované na sobě a na klientech, od
kterých dostáváme pozitivní hodnocení, což nás velmi těší. Naši
lektoři jsou velmi příjemní a mají
ke všem „lidský“ přístup, takže
se lidé nemusí stydět, když mají
pocit, že jim některé cviky nejdou
nebo že je nepochopili. Dále mohou klást dotazy nejen k provedení cviků.
Jak brzy klienti poznají, že
jim cvičení prospívá?
Již po několika lekcích se lidé
v určitých sestavách „najdou“.
Učíme cviky i tzv. „na doma“.
Kombinací vyhovujících cvičení
„nutíme lidi“ k pohybu. Tito se cítí
celkově lépe a rádi se učí sestavy,
kterými si pak pomohou kdykoliv
sami. Celý rozhovor najdete
na FB KampaNula

Tým Relax Arte Sanatorium.
Uprostřed místostarosta Petr Burgr

Naše
Naše
akce
smělé akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
SPOLUPOŘÁDÁME
● Středa 11. 3.
Učená toulka: Z Nebovid na Pražské jaro.
Sraz 16 h před Nostitz.
palácem. Kostel sv. Vavřince. Vede Dr. Kábele.
● Pátek 27. 3.,17.17 h
Učená toulka: Tajemná
místa Petřína. Od nemocnice pod Petřínem
(Kroča + Ertlová)
● V rámci akcí Kampa, Malá Strana Střed
Světa budou 3x Učené
toulky KampaNuly (1., 3.
+ 4. 4.) Středa 1. 4., 17
h před XII. Konferencí
KSS
(18 h v Mlýnské kav.)
● Středa 1. 4., 17 h
před XII. Konferencí
KSS (18 h v Mlýnské
kavárně)
● Pátek 3. 4. k večeru +
v sobotu 4. 4. dopoledne
před XII. Happeningem
Kampa, Malá Strana

Střed Světa (v parku na
Kampě)
● Pá - ne 24. - 26. 4.
Pěší etapový výlet.
Zámky a pivovary okolí
Kamenice nad Lipou.
(spolu s TURAS)
● 30. 5. - 1. 6.
Tábor Miličín
s Muzikanty z Kampy
DOPORUČUJEME
● Sobota 28. 2., 19 h
Hasičský bál v MB
● Sobota 14. 3.,19 h
50. Jubilejní Ples Zlaté
Prahy, na Lávce
● Sobota 14. 3.,19 h
XIII. MINIPLES kavárny Čas (U Lužického
semináře)
● Sobota 18. 4., 14 h
Kuličky a pétanque
u rozhledny na Petříně.
Obec Baráčníků
● Sobota 25. 4.
Třešňový den,
Hradčanské včely

OZDRAVNÉ
CENTRUM
RELAX ARTE
SANATORIUM
KURZY CVIČENÍ
K POSÍLENÍ CELKOVÉHO ZDRAVÍ
● pondělí 18.30 - 20.30 h:
Dynamické cvičení,
ZŠ Karmelitská 13
● středa 18 - 20 h:
Gymnázium Josefská 5
● pátek 18 - 20 h:
Tai-či, ZŠ Karmelitská 13.
Cena lekce (2 h): 160 Kč.
Info Petra Krulichová:
604 765 273
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

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

Foto: Monika Höppner

RELAX ARTE SANATORIUM – OZDRAVNÉ
CENTRUM JE NA MALÉ STRANĚ JIŽ 2 ROKY
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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.

To, že vedení Prahy
nezvládá každoroční
nápor turistů, je každému zřejmé. Ale že nám
občanům Prahy podají
pomocnou ruku čínští
hygienici, spolu s čínskými maminkami, tomu věřil málokdo.
To, co v Číně projde na jejich tržištích, tak u nás by
za to naši pracovníci hygienických stanic trhovce
rovnou stříleli.
Navíc se ukazuje, že mezi
naší a čínskou maminkou
je přece asi rozdíl. Pamatujete, když jsme jako
malí přiběhli domů, co
nám maminka řekla ještě
ve dveřích? „Běž si umýt
ruce!“
Prťavý virus ukázal, že
v zemi, odkud nám slibovali miliardy, jak tvrdil

NA STOPĚ

pan prezident, tuto vítací
větu našich maminek nemají moc zažitou.
Osobní hygiena a úroveň
soužití lidí a domácích zvířat je prý prvotní příčinou
výskytu hrozby s názvem
coronavirus. Logickou reakcí okolního světa je

KATEŘINA
KLASNOVÁ

MARIÁNSKÝ SLOUP:
VŠECHNO SOUVISÍ SE VŠÍM

Tak se v lednu rozhodlo. Nejen o novém
vedení radnice Prahy
1, ale také o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí.
Ačkoli spolu ty dvě události zdánlivě nesouvisí,
opak je pravdou.
Díky (staro)novému starostovi dostane umístění
sloupu asi zelenou. Pro
někoho důvod k radosti,
pro jiné ne. Osobně bych
raději důstojnější připomínku 27 českých „rebelů”, které tam v roce 1621
po dobu několika hodin
stínal kat Mydlář.
A čeho se dopustili? Snahy o možnost svobodně
vyznávat svou víru a spravovat svou zemi. Následovaly kruté perzekuce,
přesun majetku do rukou
cizáků, odchod intelek-

Mariánský
sloup
tuálního výkvětu národa,
násilné obracení na víru,
pálení knih a Obnovené
zřízení zemské - habsburský absolutismus a katolická víra jako jediné
náboženství. Z týnského
chrámu strhli jezuité kalich, ze kterého byla vytvořena svatozář „panny

do zlata oděné” - Immakulatě - neposkvrněné
Panně Marii, která se stala symbolem rekatolizace.
Drtivá většina národa
byla na začátku 17. století nekatolického vyznání. Během rekatolizace
se museli spasit útěkem
nebo lživě konvertovat.
A asi někdy z této doby
pramení devastace našeho sebevědomí a charakteru, zbytek dodělali
komunisti.
O kolik jiné by byly naše
dějiny, kdyby nebylo Bílé
hory a událostí následujících, se už nikdy nedozvíme. Neměli bychom
ale zapomínat - události
dávno minulé i ty relativně nedávné. Vše souvisí
se vším...
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

omezení počtu letů a v našem případě i snížení počtu návštěvníků Prahy
z této jinak mimořádné
země.
Jistě toho časem někteří
populisté využijí a budou
nás přesvědčovat, jak se
díky nim snížil počet zneužívaných bytů pro krátkodobé ubytování.
Čtenář chápe jistou míru
nadsázky, navíc když nám
historie Evropy připomíná, že epidemie Španělské
chřipky měla více obětí,
než všechna válečná bojiště první světové války
dohromady.
Celá hysterie okolo
čínského viru také potvrzuje, že naše maminky byly, jsou a budou nejlepší na světě.
SN únor 2020

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

UŽ VÍME, PROČ JSOU NAŠE
MAMINKY TY NEJLEPŠÍ NA SVĚTĚ

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

Vážená redakce,

posílám snímek duhy nad
Rudolfínem. - AB -

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 ve školách, školkách i v rodině ●
psychické problémy, deprese, stavy marnosti a pocit života bez radosti ● alergie
včetně potravinových intolerancí ● ekzémy

www.klarapletichova.com
tel.: 702 032 103, Sázavská 16, Praha 2
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

Foto: Archiv

Věra Martinová
slaví koncertem

Parádní
narozeninový
koncert zpěvačky a kytaristky Věry Martinové
proběhne 25. 3. od 19 h
v Hybernii. Kromě oslavenkyně, která vystoupí za
doprovodu své doprovodné skupiny a také komorní ﬁlharmonie SMIKOF,
ji na pódium přijdou písničkou popřát hosté programu např. David Stypka, Ivan Hlas, Pavlína
Jíšová, Vesna a další.

Hlava Medúzy
v Ypsilonce

Představení Hlava Medúzy si
nenechte ujít ve Studiu Ypsilon
17. 2. a 6. 3. od 19.30 h.
V nejveselejší hře o impotenci,
kterou režíroval Milan Lasica,
hrají: Jiří Lábus, Jaroslava
Kretschmerová, Petr Vacek…

Voskovec a Werich
Na zábradlí

Jiří
Vyorálek
herec

Věra
Martinová
zpěvačka

Ivan
Hlas
zpěvák

Divadlo Na zábradlí hraje
představení Korespondence W + V. Přijďte např.
18. 2. a 12. 3. od 19 h.
V roli Wericha září Jiří
Vyorálek, Voskovce hraje Václav Vašák v režii
Jana Mikuláška.

Foto: Martina Houdek Stylová

inzerce

Koncert - 19. 2. v 19 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.
Divadlo dětem
OŽIVLÁ LABORATOŘ
- Divadlo Apropo
Jánský vršek 8
Alchymistická show pro
děti i dospělé. Velmi povedené představení!
KDY:
sobota 15. 2. v 10.30 h
a neděle 23. 2. v 10.30 h
www.divadloapropo.cz

S

Malý princ potěší
ve Viole. Bonus:
Něco o hvězdách

Na večer z Exupéryových
dopisů a vyprávění z Malého prince vás zvou herci Daniela Kolářová
a Tomáš Pavelka. Na
závěr vyprávění astronoma Dr. Jiřího Grygara
nejen o planetce č. 46610
pojmenované na počest
knížky právě Bésixdouze
(B612).

Činoherní klub
slaví 55 let
existence velkou
výstavou

Přijďte na vernisáž výstavy Činoherní klub 55 let.
Vernisáž proběhne 27. 2.
od 17 h v Činoherní kavárně Ve Smečkách a výstava
potrvá až do 31. 3.

Franz Kafka: PROMĚNA (35.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL:
Řehoř nachází výhody proměny v hmyz

Nic nepomáhají
prosby...
konci matka prudce ote-

Slavné místní ženy
Alena Jančaříková

Foto: Archiv SN

Jaroslav
Marvan,
milenec

Alena
Marvanová,
dcera

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Foto: Archiv

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Dům U Ježíška najdeme na
rohu Liliové a Řetězové ulice.
Správně: Jan Fingerland
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

www.malostranskenoviny.eu

vřela okno, ačkoli venku
bylo chladno, a vyklánějíc se daleko ven, tiskla si
tvář do dlaní. Mezi ulicí
a schodištěm vznikl mocný průvan, záclony se
Franz Kafka
rozlétly, noviny na stole
(1883 - 1924)
šustily, jednotlivé listy se
Genius tajemna
snesly na podlahu.
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Otázka: Víte, kde je na Starém Městě domovní znamení
u tří kaprů?
Hádianku poslal čtenář:
Bohuslav Hofman

[

Co nového
za vodou

Herečka ND, milenka Jar. Marvana

Nic nepomáhaly Řehořovy prosby, nikdo těm
prosbám také nerozuměl,
aťsi kroutil hlavou sebepokorněji, otec jen tím
více dupal. Na druhém

Poznáte, jářku,
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Otomar
Krejča,
ředitel ND

T

ato šikovná herečka
se seznámila se slavným a ženatým Jaroslavem Marvanem během svého angažmá v Národním divadle. Jí bylo 33
let, jemu 59 let, když se
jim narodila dcera Alena. Dne 3. 12. 1961 byla
inzerce

herčka Alena Jančaříková
nalezena ve svém bytě
mrtvá. Proč se rozhodla
vzít si život? Okolnosti jejího předčasného
úmrtí zůstávají dodnes
nevyjasněny.
Marvan se o dceru staral
až do své smrti (1974).

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
Únor 2020 / X. ročník
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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.

