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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

Místní
vinárny & bary

POSLEDNÍ
KOŇAK
REŽISÉRA
FRIČE

Kapitán Korda

NA STOP Ě

DENISA A DARINKA
z divadelního baru Divadla
Ungelt, Malá Štupartská 1,
podávají báječné moravské
bílé víno.

VÝROČÍ

52

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

21. srpen 1968

Podrobnosti čtěte na straně 6 - 7

VĚRKA A HONZA
vinárníci z vinotéky Víno-WINE, Truhlářská 24, nabízejí lahodná vína z Velkopavlovické podoblasti.

inzerce

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

724 021 789
224 948 465

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN NA
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY STRANĚ 5

CUKRÁRNA
ASTRA
Perlová 8, 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

TLAČENKA
S CIBULÍ
49

Kč

ZA TŘI KAČKY ZPACKANÝ ÚTOK
DO KLAPAČKY CHTĚLI HO ZA

VZPOMÍNKA NA BUŘTY Z VÁCLAVÁKU

ČTENÁ Ř
REPORTÉR
Hostinec
U Rotundy
Karolíny Světlé 17

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

„

...kterou jsem zaslechl

Kravata zvýrazní
oči, jen je ji
třeba hodně
utáhnout.
Slyšeno: V ateliéru

Počasí

22 °C

Magistrát tuto
lahůdku zakázal

Vážení,

na straně 5 Staroměstských novin č. 6 vzpomínáte v souvislosti se zákazem prodeje klobás na
Václaváku na jejich cenu.
Jako starší člověk
bych rád upozornil,
že cena 10 kč je cena

„mladá“, neboť za našeho mládí ( 50. léta)
jsme říkávali: „Za tři
kačky do klapačky!“
A byly to chuťově úplně
jiné klobásky než ty pozdější. Jó holt vývoj - chutí
i cen! Zdravím,
Jaromír Bauer

Posílejte nám své postřehy a glosy!
e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu

ČERVENEC
Červenec - úrody
blíženec

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Anketa Staroměstských novin

Umíte skákat šipku a co
vám to v životě přineslo?

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

„Elegantní
šipku do šípkového keře na
šípky pro šípkový čaj.“

„Umím.
A výhodou
z toho plynoucí
byl odřený nos
o dno bazénu.“

„Šipky umím
perfektně.
Obdiv chlapců
to vždy
přinášelo.“

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (10)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„Umím imitaci
šipky, je to blízko
Placáku. Přineslo
mi to divný pocit
v uších.“

„Umím šipku
parádně. Díky ní
mám kamarádku,
když jsem do ní
ve vodě vrazila.“

„Čili: Jasně.
Umím
i Lomeňáka.
A dokonce
i Námořníka!“

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

Zpravy

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Staroměstské nám. Mariánský sloup se stal
krátce po svém návratu
terčem útoku žhářů. Dva
muži přelezli dne 22. 6.
plot a zapálili hromadu
hadrů v základně sloupu.
Třetí kumpán je při tom
natáčel na mobil.
Situaci zachytil operátor kamerového systému
městské policie. Hlídka

byla na místě za několik
minut. Jeden z mužů,
kteří oheň založili, na
policisty čekal na lavičce
u Husova pomníku.
Oheň hlídka uhasila vodou z lahve. „Výše škody nebyla zatím určena, sloup byl poškozen
od kouře a sazí,“ uvedli
strážníci pro Staroměstské noviny.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
TRESTALI BYSTE ÚTOKY
NA SOCHY VĚZENÍM?

ANO: 89 %, NE: 11 %

Průzkum provedli členové skautského
oddílu v období od 1. 7. do 8. 7. 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

TOK NA MARIÁNSKÝ SLOUP:
ZAPÁLIT POMOCÍ HADRŮ

Bouřlivý
rok 1920

ště

MISS ÚDIV

Místní krasavice Julča F.
při své slavné produkci
předstírání údivu.

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Staroměstské noviny jsou největší
noviny na Starém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

Snímek z videa: Útoku se
účastnili tři muži. Jejich cílem
bylo Mariánský sloup očoudit.
inzerce

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

JAN WOJNAR:
CELEK JSOUCNA,
JSOUCÍ V CELKU
do 2. 8.
Výstava poprvé komplexně představuje celoživotní dílo Jana Wojnara.
Připraveno ve spolupráci s rodinou Jana Wojnara a Galerií výtvarného
umění v Ostravě.
MILADA HORÁKOVÁ
do 24. 8
Výstava v parku Kampa
připomíná památku Milady Horákové, popravené ve vykonstruovaném
procesu. Na velkých,

osvětlených
panelech
mezi Werichovou vilou
a Museum Kampa k vidění
fotodokumentace, výstřižky z novin, archivní materiály z té doby o Miladě
Horákové a dalších obětech procesů…
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

František Kupka,
Studie opice
street artové scény, který se již více než deset
let zabývá obrazy.
DALŠÍ PROGRAM
LÉTO PRO DĚTI
27. - 31. 7.
Základna tábora je v Museu Kampa, U Sovových
mlýnů 503/2
10. - 14. 8.
Základna tábora je v Museu skla Portheimka,
Štefánikova 12.
Cena: 3 700 Kč, nelze
přihášní na jednotl. dny.
Pro děti 6 - 12 let. Pro přihlášení: lektorskeoddeleni@museumkampa.cz

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz
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telefon redakce: 775 949 557

Vítěz Poražený

PRIMÁTOR
BARUNKA
HŘIB
Pes kavárníka
Pražský primátor Kobzy. Na tiskové
Hřib (levicokonferenci k akci
vá Pirátská
„Prostřený most“
strana) musel
zasedl každé
na dva týdny do
volné místo, tak
karantény kvůli
se raději nikdo
koronaviru.
nezvedal.

CO NOVÉHO V REDAKCI

REDAKČNÍ PES DENISA
SE NAUČILA APORTOVAT

ČTENÁŘI UŽ TOHO MAJÍ DOST,
TAK TEĎ POSÍLAJÍ VTIPYREČPTOERNÁ Ř

TÉR

Dobrý den,

ráda bych vám pro
Staroměstské noviny
nabídla kreslené vtipy vycházející ze současných událostí u nás
v Praze 1.
Pokud se vám zdá,
že některý z vtipů by
mohl vaše čtenáře
pobavit, bude mi potěšením.
Eva Přívozníková
Posílejte nám
podobné vtipy na
adresu redakce@
staromestskenoviny.eu

inzerce

OTEVŘENÍ GALERIE POD ZLATÝM GALERIE U LANOVÉ
HADEM (U HAVLOVY LAVIČKY) DRÁHY SLAVNOSTNĚ
ZVE ŘEDITELKA, OPERNÍ PĚVKYNĚ MARKÉTA FASSATI
ZAHÁJILA

Na Maltézském náměstí č. 3 byl otevřen
nově zrekonstruovaný prostor Pod Zlatým Hadem.
Poetické místo u lavičky
Václava Havla, díla Bořka Šípka. Místa, kde se
snoubí umění, přátelství,
harmonie,
vzdělávání
a dobrá vůle. Sopranistka Markéta Fassati,
která je rodačkou Prahy 1
a na Malé Straně zpívá například v kostele
U Jezulátka či v Muzeu
hudby, spolu se svým týmem během koronavirové pauzy vdechla tomuto
inspirativnímu
místu
opět život. I v létě se můžete těšit na společenské
akce, které jistě potěši širokou veřejnost.
Více info najdete na
adrese: www.podzlatymhadem.cz

Dne 1. června 2020 slavnostně otevřela galerie
U Lanové dráhy, o které jsme vás informovali
v minulém čísle. Malá
Strana tak získala další uměleckou galerii na
úžasném místě, kde jsou

vystavováni
převážně
současní zajímaví umělci
z Prahy 1.
Na otevření se podílel
především Marcell Vallas (surrealista), který
vede umělecký spolek
ART ATTACK.

Galerie
jako dlaň
Snímek z otevření
Pod Zlatým Hadem

Markéta
Fassati

T

M

Foto: Monika Höppner

Trvalo to
čtyři roky

Tema

Vchod
z Maltézského
náměstí

Marcell
Vallas

Vchod

TUTO RUBRIKU LASKAVĚ PODPORUJE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

M ÍBĚ
PŘ

PROSTŘENÝ STŮL NA KARLOVĚ MOSTĚ:
SIGNÁL DO SVĚTA, ŽE UŽ JE PO VŠEM
KONEC HYSTERIE, VÍTEJ NOVÁ (LEPŠÍ) REALITO

To byla paráda! Krásný dlouhý bílý stůl
ze Starého Města na
Malou Stranu (a naopak). Jedlo se a pilo,
co kdo přinesl. Celkem
se tu na konci června
sešly dva tisíce Pražanů
i pár turistů si přidřeplo.
Akci, která měla dát symbolické sbohem koronavirové krizi, uspořádal
spolek Piána na ulici ve
spolupráci s Městskou
částí Prahy 1.
„Chceme vyslat signál, že se zde opět žije
a těšíme se na všechny slušné návštěvníky
Prahy,“ říká o akci starosta Prahy 1 Petr Hejma.

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

CHODEC
PRAŽSKÝ
BUDE SVÍTIT
BÍLE
Stoly se prohýbaly
jídlem, pitím
a květinami

Pohled ze
Staroměstské
mostecké věže

Starosta Petr Hejma
a místostarosta Petr Burgr

Víte, že...

Akci pořádal kavárník
Ondřej Kobza, který je
mimo jiné autorem
projektu Piána na ulici.
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telefon inzerce: 777 556 578

Foto: Míra Lédl

Co kdo přinesl,
to se snědlo

Muzikanti
z Kampy

Nová budova na rohu Václavského náměstí a Opletalovy
ulice ožívá. V kancelářích v horních patrech už fungují, dolní
tři patra obchodů otevřou na podzim. Budova bude v noci svítit
bíle, ne barevně, jak byl
původní záměr.

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

CUKRÁRNA ASTRA
PERLOVÁ 8, STARÉ MĚSTO

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

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

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

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

Eva Hrušková ve své
provozovně Astra

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe
tr Hejma,
starosta

Koláče se pečou
přímo na místě

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

Foto: Petr Našic
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu
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Foto: Archiv Musea Kampa

ROZHOVOR SN

Režisér
Martin Frič

Jan Smetana,
Museum Kampa,
ředitel

HORÁKOVÁ BOJOVALA ZA
PRAVDU, I KDYŽ VĚDĚLA,
ŽE MŮŽE PROHRÁT
TEXT: MONIKA HÖPPNER

procesů bylo rehabilitováno až po roce 1989.“

Vaše muzeum přichystalo krásnou výJaké emoce vyvolává
stavu o Miladě Hopříběh Milady Horárákové. Jak vlastně
kové u vás osobně?
výstava vznikla?
„Jsou to velmi silné emo„Ten příběh začal
ce, obzvláště, čte-li
před
mnoha
člověk
dopisy
lety, když jsme
Milady Horáse sdružením
kové,
které
bezkomunisnapsala ve
tu.cz dělali
vězení a byly
vzpomínadresované
kovou akci
jejím
nejo Miladě Hobližším. Byla
rákové.
to velice silná
A jelikož je
žena, která se
letos silné vý- Milada Horáková nebála bojoročí, 70 let
vat za pravod její popravy, měli
du, neuhnout, i za cenu
jsme pocit, že je třeba
takovou, že v tom boji
se k tomu tématu vrátit.
může prohrát. Což se boOslovili jsme historika
hužel nakonec stalo. Ale
Petra Blažka a nakonec
její odkaz a to, že jsme na
z toho vznikla výstava,
ni nezapomněli, ukazuje,
která je k vidění v parže ten boj nevedla zbyku Kampa na panelech
tečně.“
mezi Museum Kampa
a Werichovou vilou až
Na jaké další výstavy
do 24. srpna. Jsem moc
nás do vašeho muzea
rád, že se výstavu podaještě pozvete?
řilo realizovat.“
„Doporučuji na výstavu
Alfonse Muchy ve spojeCo všechno na velní s vůdčí osobností českých osvětlených paké vizuální scény Pasty
nelech najdeme?
Onera nebo výstavu kon„Fotodokumentace, texceptualisty Jana Wojty i archivní materiály
nara Celek jsoucna,
o Miladě Horákové, ale
jsoucí v celku. A do koni o dalších odsouzených
ce září se hraje na Letní
v tomto politickém proscéně muzea představení
cesu. Například zápis
Meda, které je o životě
o zatčení Horákové, žiMedy Mládkové, zaklavotopis, který si sama
datelky Musea Kampa.“
napsala ve vězení v dubnu 1950, rozsudek smrti,
Na co se těšíte?
dopis Einsteina, ve kte„Za muzeum se těším
rém žádá o milost pro
a doufám, že po koronaHorákovou, evidenční
virové karanténě se bude
karty vyšetřovatelů, tistále zvedat návštěvnost
tulky z Rudého práva z té
a veřejnost se nebude
doby. Texty o tom, kolik
bát za kulturou na naše
těch politických procesů
výstavy chodit. A za mě
v 50. letech bylo, nejen
osobně si přeji vlastně
těch viditelných, ale i ty
jen prosté, aby se nám
neviditelné, o kterých se
tedy na naší Malé Straně
moc nevědělo… Víte, více
dobře žilo.“
než 200 tisíc lidí z těchto

Zpravy

POSLEDNÍ KOŇ
JAK SI ZREŽÍRO

Natočil přes stovku ﬁlmů a napsal na 40 scénářů. Martin Frič (†66) byl jedním z nejlepších ﬁlmařů minulého
století. Svůj život prý skončil dobrovolně. Měl rakovinu jater, a když v srpnu 1968 přišla sovětská vojska,
vypil lahev smrtícího koňaku!
Martin Frič (* 29. března
1902, † 26. srpna 1968)
byl jedním z nejvýraznějších
československých filmových tvůrců
20. století.
Režíroval řadu legendárních filmů, např. Osudy dobrého vojáka
Švejka, To neznáte
Hadimršku, Život je
pes, Hej-rup!, Ať žije
nebožtík, Mravnost
nade vše, Škola základ života!, Cesta
do hlubin študákovy
duše, Eva tropí hlouposti, Kristián, Hotel Modrá Hvězda,
Princezna se zlatou
hvězdou, Dařbuján
a Pandrhola, Hvězda
zvaná Pelyněk nebo
Lidé z maringotek.
Frič byl nejen plodný
tvůrce, ale taky mezi
herci velice oblíbený.
„Svým způsobem to
byl pohádkový člověk,“
vzpomínal na Maca, jak
mu ve filmové branži
přezdívali, herec Jan
Pohan. „Říkal mi laskavě Pohánku. Jednou
jsme dělali v příšerných vedrech a kolegovi Čestmíru Řandovi se

pořád odlepoval knírek.
Za žádnou cenu nechtěl
držet. Frič seděl na své
pověstné malé židličce
a povídal: Víte co? Jdu
na ryby a vy si tady dělejte, co chcete,“ popisoval herec.
Fričovi se vedlo nejen ve
filmařské práci, ale také
v osobním životě. V roce
1928 se seznámil se svou
budoucí ženou Suzanne
Marwille, v té době
byla dvojnásobnou matkou a již podruhé vdaná,
a byla to prý láska jako
trám. Krásná Suzanne
si zahrála ve Fričově debutu, slavném němém
filmu Páter Vojtěch. Frič
adoptoval její dvě
dcery Martu a Evu
z předchozích vztahů.
Manželství jim svědčilo,
a i když jim osud nedo-

přál vlastní potomky, velmi si rozuměli. Suzanne
byla režisérovi velkou
oporou, zvláště ve 30.
letech, kdy se přestávala
věnovat herectví.
Kolem padesátky se začaly u Suzanne objevovat
zdravotní potíže, které zaháněla alkoholem.
Když v roce 1962 zemřela, jako by něco zemřelo
i ve Fričovi.
Události 21. srpna 1968
Martinem Fričem vzhledem k jeho vlasteneckému cítění hluboce
otřásly. Po invazi vojsk
Varšavské smlouvy si
Frič otevřel láhev koňaku a zvolna ji celou vypil,
i když měl vážně nemocná játra.
Upadl do bezvědomí
a krátce poté zemřel v nemocnici.

MARTIN FRIČ STRUČNĚ
Po sňatku se Suzanne Marwille nechal postavit v Praze
(Hodkovičky, ulice Na
Lysinách 9) funkcionalistickou vilu, navrženou

architektem Ladislavem
Žákem a vybavenou nábytkem architekta Josefa
Hesouna. Fričova vila je
dnes chráněnou kulturní
památkou.

inzerce

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

Z

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1 za grantovou
podporu
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Zpravy

Kalendárium
Starého Města

OŇAK REŽISÉRA FRIČE:
ÍROVAL VLASTNÍ KONEC

ČERVENEC

Věra
Adlová

Jan
Kristofori

Josef
Šebánek

Josef
Schulz

SPISOVATELKA

HEREC

Suzanne
Marwille,
manželka

Martin Frič ve svém autě na
dvoře barrandovských ateliérů

VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

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

● Josef Schulz
*11. 4. 1840 Praha
†15. 7. 1917 Praha
Architekt. Rekonstruoval požárem zničené
Národní divadlo.
● Karel Vít Hof
*16. 7. 1826 Praha
†9. 8. 1887 Kunratice
Účetní ve spolku pro
výstavbu Národního
divadla.
● Jan Kristofori
*17. 7. 1931 Mukačevo
†24. 3. 2004 Praha
Malíř. Ilustroval knihy
Karla Čapka.

VÝROČÍ

Tanky Varšavské smlouvy 1968

ARCHITEKT

● Jindřich Wankel
*15. 7. 1821 Praha
†5. 4. 1897 Olomouc
Lékař, archeolog a speleolog.

Foto: Archiv

Jedna z adoptivních dcer
Marta Fričová

MALÍŘ

Zamyšlený režisér
(*29. 3. 1902, † 26. 8. 1968)

52
LET

TULÁK NA LETNÍM BYTĚ

Zatracená frajle!
Čte a přitom vzdychá!

● Věra Adlová
*22. 7. 1919 Praha
†28. 7. 1999 Praha
Spisovatelka, překladatelka z latiny a ruštiny.
● Josef Šebánek
*22. 7. 1915 Podskalí
†13. 3. 1977 Praha
Herec, původním povoláním taxikář.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

Ten zas huláká veršíčky!

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

OSLAVA LETNÍHO SLUNOVRATU NA PETŘÍNĚ,
KOSENÍ LOUKY SE ZPĚVY A TAJEMSTVÍ OHNĚ

Byl (a je) TAJEMNÝ PETŘÍN, který jsme protoulali
s KampaNulou.
Přišli lidé z Malé Strany,
místních spolků i přespolní na neděli 21. června,
na první letní den v podvečer.
Strmě se dotoulalo k Pogačnikovu menhiru - Srdci Prahy ve Strahovské
zahradě, kde průvodce
Jan Kroča z projektu
AstroPraha.cz sdělil fakta i silně mystická. Pak
na kraji lesa objeveny úly
Hradčanských včel, o kte-

rých poreferovaly dámy
Gabriela Kontra a Jana Titlbachová. Zpěv
ptactva sledován pod vedením ornitologa Jaroslava Cepáka. Debata
byla i o ochraně přírody
na Petříně. (R. Ertlová,
J. Kučera).
Pak zpět k nemocnici, do
zahrady sester, kde byl
připraven oheň. Každý
něco na zub měl.
Deset kos naklepáno
a „kosci“ ze Slovenska i Moravy se činili, zájemce kosit učili. A tomu u barevně

rozkvetlých obrovských
růžových keřů hrála muzika - oblíbené Folklor
Trio. Sestry Boromejky
sekaly také, nosily limonádu, hrály na ﬂétnu.
Připojilo se i s nástroji
mnoho přátel ze Slovanského kruhu, právě přijedších z oslav Slunovratu
v Povltaví. Stromy lákaly
obsypané třešněmi.
Pak na povel sester hudba
a zpěv ustaly, oheň zalit.
Vybráno dosti na zdravotně postižené a pro sestry
a kosce... -kuc-

Dík za pomoc a podporu Sestrám a Nemocnici Sv. Jana Boromejského, ﬁrmě Vojanovy sady.
ASTRU Praha, Petřínské Iniciativě a Romanou přizvaným sekáčům-koscům, Ornitologické společnosti, Hradčanským včelám. Za účast všem, jmenovitě Hornickému spolku, Zlaté Praze, SOPMSH, TURAS, Atelieru Pavla & Olga, za propagační články Malostranským novinám.

Naše
Naše akce
významné akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁME

● Pondělí 7. 9. k večeru
25. LITERÁRNÍ VÝLET EUGENA BRIKCIUSE

● Vždy druhé pondělí
i v létě 18 h
TOULKA TAROTEM
Kavárna Deli Maltez na
Maltézském náměstí.
Tarot Klub 015.
Dr. J. Hůlek
● Neděle 13. 9. 16 h
TOULKA Magický
Petřín (oheň + kosení?). Pro velký úspěch
JINOU TRASOU!
● Středa 23. září
TOULKA: Katedrála
sv. Víta (Richard
Haendl)
● Čtvrtek 22. října
18 - 21 h
Odložená KONFERENCE KAMPA, MALÁ
STRANA STŘED
SVĚTA- BÁSNÍCI +
HYDEPARK

● Středa 9. 9. Hornické
odpoledne na Haštalském náměstí
Horňácké
slavnosti
na Kampě
DOPORUČUJEME
Čtvrtky přibližně
každých 14 dní
od 16. 7.
MALOSTRANSKÉ
TRHY
● Každou středu
19 - 20 h
TURAS BASKET
Rekreační, muži, ženy.
V létě NOVĚ VELKÁ
TĚLOCVIČNA SOKOL
TYRŠŮV DŮM. Info:
Jára Svátek 605 131 136

● Čtvrtek 17. září
SPOLKOVÝ DEN
v parku Kampa
● Sobota 19. září
MALOSTRANSKÉ
VINOBRANÍ + pravé
HORŇÁCKÉ SLAVNOSTI, muziky, sbory
● Čtvrtek 24. 9.
VYLEPOVACÍ
VÝSTAVA EUGENA
BRIKCIUSE
● Čtvrtek 1. října odp.
DEN SENIORŮ
v parku na Kampě, hudba, tanec.

Cestou po
petřínské
stráni

Sestra
s hráběmi

Kosci kosí

PRAHA HRAVĚ
VYCHÁZKY PRO RODIČE
S DĚTMI MALOU STRANOU,
KAMPOU A STŘELÁKEM
S PETROU DVOŘÁČKOVOU
Rezervace: info@prahahrave.cz
tel. 731 802 799
www.prahahrave.cz
FB: prahahrave

OZDRAVNÉ CENTRUM
RELAX ARTE SANATORIUM

KURZY CVIČENÍ
K POSÍLENÍ
CELKOVÉHO ZDRAVÍ
Sokol - Tyršův dům ● Středy (úterky)
18-20 hod ● Vzadu v patře Pro aerobní
skupinku úterní lekce od 17 hod

Info: Petra Krulichová: 604 765 273
www.relaxartecentrum.eu

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.

Letošní školní rok
končí tak, jak snad
ještě nikdy. Kdo z nás
zažil, aby sám ministr
školství nabádal žáky
a studenty, aby chodili za školu.
Za našich let byla za neomluvené hodiny snížená známka z chování.
My jsme kdysi zažívali
takzvané uhelné prázdniny. To bylo v době, kdy
ti, kteří byli sice schopni zinscenovat proces
s Miladou Horákovou,
ale nebyli schopni zajistit
v zimě uhlí do škol. Tehdy po vyhlášení několikatýdenního volna žactvo
všech stupňů zůstalo
doma.
Po dobu uhelného volna
jsme nezavadili o školníka, natož o své učite-

Škola
základ
života
le. Letos bylo vše jinak.
Po dobu pandemiálního
volna vstupovaly „úči“
pomocí moderních technologií každý den do pokojíků našeho žactva, kdy
z obrazovek počítačů byly
na nešťastníky chrleny
úkoly, někdy i nebývalé
intenzity. To samozřejmě
vyvolalo obrannou reakci.
Za monitorem, z kterého

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

VELKÁ ŠANCE, JAK VYŘEŠIT
AIRBNB. JINDE JI VYUŽILI
Do centra se pozvolna
začínají vracet turisté, ale ulice jsou stále spíše romanticky
prázdné. Řada turistických obchodů a služeb je zavřených, některé asi nastálo.
Prázdnotou teď zeje i většina bytů pronajímaných
formou Airbnb. Právě
tento snadný (a často
nedaněný) zdroj příjmů
je jedním z posledních
hřebíčků do rakve životu
v centru.
Nepřeji nikomu nic špatného (i když kšeftaře nelituji) a už vůbec neoslavuji
koronavirus, který stojí
za těmito změnami. Ale
jak už jsem jednou psala,
beru to jako příležitost
- šanci pro centrum
nadechnout se a stát
se přívětivým místem

Město
ztichlo
pro místní, Pražany
a slušné návštěvníky
ze zahraničí.
Téhle šance se chopili
např. v Amsterdamu, kde
od 1. července platí zákaz
krátkodobých pronájmů turistům v centru
pod pokutou více než půl
milionu korun.
V jiných částech města je
možné takto pronajímat

byty pouze na 30 dní
v roce. Ke změně stačil
průzkum veřejného mínění, kde se tři čtvrtiny
obyvatel vyslovily proti
tomuto podnikání, které
výrazně zasahuje do kvality jejich života.
U nás se o zákazu Airbnb
jen několik let žvaní. Vše
stojí a padá na systému
„nezodpovědnosti politiků“ - Praha 1 nemůže
nic dělat bez magistrátu,
magistrát zase bez poslanecké sněmovny. Prostě
někonečný kruh.
A rázem je z jedné věci
proces, který nebere konce. Ale možná se jednou
přece jen dočkáme.
A co vy, tipnete si,
jako to nejen s Airbnb
dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

se na školou povinného
nešťastníka valily úkoly,
stál zbytek rodiny, někdy
i včetně prarodičů, kteří pomocí originálních
prvků znakové řeči se
nešťastníkovi před monitorem snažili napovědět.
V každé rodině to vypadalo jinak. Někde se
napovídalo pomocí gest,
jinde převládala mimika,
u movitějších gúglovali
u dalšího počítače. Jako
by bylo důležité, jestli
žáci, studenti, kteří absolvují za svůj život patnáct
až dvacet let školní docházky, se o dva měsíce
dříve, nebo později dozví,
kdy byla založena Karlova
univerzita.
Ale dnes už konec řečí
a hurá na prázdniny.
SN, červenec 2020

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

KDO TO ZAŽIL, ABY MINISTR ŠKOLSTVÍ
NABÁDAL ŽÁKY, ABY CHODILI ZA ŠKOLU?

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

Vážená redakce,

byli jsme na slavnosti Navalis a bylo to
opravdu úžasné. Myslím, že by mělo město
Praha tyto bohulibé
projekty podporovat
v co nejhojnější míře.
Tak zas příští rok!
Manželé Procházkovi

CO ŘÍKAJÍ
HVĚZDY

ASTROLOŽKA DAGMAR KOCŮRKOVÁ

ČERVENEC: ODPOVĚĎ
NA „KDE DOMOV MŮJ?“

V červencovém období tohoto roku je silně
obsazená osa rak - kozoroh, z toho Jupiter,
Saturn a Pluto procházející kozorohem
jsou ve zpětném chodu, stejně tak Merkur
ve znamení raka.
Konstelace kosmu jsou
tím otočeny na minulost,
na to, co v minulosti nebylo dokončeno, nebo zůstalo otevřeno, tak v tento
okamžik se vrací k dokončení, nebo znovu otevření. A to na osobních i kolektivních rovinách.
Paradoxně Mars, který
v tomto čase se nachází
ve znamení berana, a je
tam doma, takže je ve své
přirozené síle, přeje těmto dokončovacím fázím

a dává jim energii. Témata, která se nás v tomto
čase mohou doslova dotýkat, jsou - kam patřím,
existence, kořeny, tradice
a rodina.
Dne 20. července nastává novolunní, a taky vstup Slunce do
znamení lva. Je to okamžik změny, lev svými
královskými, ohnivými
projevy nabízí nové řešení, za podpory síly Marse
v beranu.
Venuše ve znamení blíženců odlehčuje, povznáší už tak těžká témata
a tíhy, které ze znamení
kozoroha jdou i ve lvím
čase.
Z otázky Kde domov
můj? vzniká... Zde domov můj.
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Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Kultura

Malostranská beseda
Program (výběr)
OLIN NEJEZCHLEBA
& KYBABU
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123
SRPEN

● 3. 8., 21 h
Norbi Kovács
● 6. 8., 21 h
Vítkovo kvarteto
● 7. 8., 21 h
Krausberry
● 11. 8., 21 h
Benvolio

ART 2020 IN PRAGUE
V GALERII U ZLATÉHO KOHOUTA

Navštivte parádní výstavu ART 2020 IN PRAGUE
v Galerii U Zlatého kohouta, Michalská 3. Vystavují:
Thierry Funck, Jiří Peca, Monika Gründler, Bořek Šípek… Výstava k vidění do 22. 8.
Divadlo

MISS DIETRICH
LITUJE

28. 7. a 11. 8. v 19 h
Divadlo Ungelt,
Malá Štupartská 1
Regina Rázlová jako MARLENE
DIETRICH a Simona Postlerová jako MARIA RIVA ve strhujícím rodinném souboji.

12. 8., 21 h, Malostranská beseda

GALERIE MB
Jan Saudek „85“ Život
do 31. 7. 2020

Zveme vás na naše
akce na Střeleckém
ostrově
● 3 - 9. 8.
Prague Pride
● 10. 8., 18 h
Charlie Slavík
● 13. 8.,18 h
Peňa - workshop argentinského tance
● 13. 8., 18 h
FoXo
● 15. 8., 15 h
Ponton Beat Picnic

J

Ná š
TI P

aroslav Nejezchleba, známý spíše
jako Olin Nejezchleba
spolupracoval
s mnohými hudebníky, např. s Marsyas,
Vladimírem Mišíkem,
dosud hraje s Čundergroundem, Petrem
Kalandrou, Vlastou
Redlem...
V Malostranské besedě
zahraje s kapelou s názvem Olin Nejezchleba

& KYBABU, kde zpívá
a hraje na violoncello a
baskytaru... Do kapely
přizval kytaristy Norbiho Kovácse (Ivan Hlas
Trio, Lokomotiva) a Pavla Skálu (ETC, Ebenové,
Marsyas, Blues Session...),
bubeníka Jiřího Zelenku (ETC, Bratři Ebenové,
Marsyas, Blues Session...)
a houslistu Vladimíra
Pavlíčka (ETC...). Máte
se na co těšit!

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

Franz Kafka: PROMĚNA (40.)

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

Řehoř by se jedinou
rád utkvělou
vztyčil
myšlen-

Slavné ženy

Vlasta Matulová

Foto: Archiv SN

Dana
Medřická,
kolegyně

Karel
Hőger,
kamarád

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Rytířská 16, dům U Modré
růže. Správně: Jaroslav Svatek,
Jindřich Cibulka, Jana Nováčková...
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

www.malostranskenoviny.eu

ku, že Řehoř musí co nejrychleji k sobě do pokoje. Nikdy by ani nesvolil
k zdlouhavým přípravám,
jež Řehoř potřeboval, aby
se vztyčil a takto třeba
Franz Kafka
prošel dveřmi. Jako by
(1883 - 1924)
tu nebyla žádná zvláštní
Genius tajemna
překážka, poháněl teď...
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Otázka: Na jakém domě na
Staroměstském náměstí je pamětní deska A. Einsteina?
Snímek poslala: Jarmila
Kostkanová z Akademie věd

[

Co nového
za vodou

Herečka Národního divadla

Otci samosebou v jeho
nynějším rozpoložení ani
zdaleka nenapadlo otevřít
třeba druhé křídlo dveří
a vytvořit tak Řehořovi
dostatečný průchod. Měl

Poznáte, jářku,
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Kočičí hra
byla jejím osudem
Vlasta Matulová (1918 1989) byla jedním z pilířů
Národního divadla. Více
jak osm let hrála (bez alternace!) v legendární Kočičí hře se svojí kamarádkou Danou Medřickou.
I když o ﬁlmových rolích
inzerce

Ema
Pechová,
profesorka

smýšlela celý život jako
o vedlejším produktu, tak
např. v Modrém závoji
(1941), či v komedii Přijdu
hned (1942) je skvostná.
Občas
spolupracovala
s rozhlasem, je nositelkou
mnoha vyznamenání.

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
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Seženete i v Brně

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

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

Mazlíčci
Starého Města

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

MIROSLAV STEJSKAL
Ředitel Policie Praha 1

...za příkladnou aktivitu
během krize
kolem koronaviru.

Tip: Čtenáři SN

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

FIFI & LILI
Posíláme fotku našich
dvou mazlíčků,
kteří nám dělají velkou
radost už 10 let
v Dlouhé ulici
Foto: Rodina Smetanova
Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

Proč čtu

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

zakladatel Akademie
J.Foglara, vůdce oldskautského klubu Jestřábi

„Protože jdou na kloub
tolika záhadám a tajemstvím jako Tam-tam
ze Stínadel.“

„NU OVŠEM! Počítal, jak se svým platem uživí
tříčlennou rodinu a přitom seděl na slunci, chudák.“

50 odběrních míst
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.

inzerce

Foto: Archiv

Foto: Monika Höppner

SLAVOMIL JANOV

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

