
inzerce

StaromeStSke
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®
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Usměvavý Pavel
Pavel z Pizzerie Donna,

Veleslavínova 10, nabízí skvělé 
palačinky. Přijďte si pochutnat.

linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Je to místní poctivá živnost,  

která si zaslouží naši podporu.“

NejeN Na 
straně 5

KRAKATIT
Jungmannova 14, Praha 1

Místní 
podniky

zhRzená AdInA

Na STop Ě

Kapitán Korda
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LIbušKA šAfRánKová

MísTní 
příběhy

Šarmantní žena
s hLuboKou

duší  odešLA
Vzpomínky kolegů

na úžasnou herečku,
která uměla diVáky

RozesMáT I RozPLAKAT
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čtěte na str. 6 - 7

libuška s manželem
Josefem abrhámemlibUše šafránková

*7. června 1953,
†9. června 2021

Proč Gustav nezval odmítl 
adinu mandlovou? Str. 2 - 3

VZHůRU na JaDRan!

Informace - reservace - prodej:
Tržiště 13, Malá Strana 
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
E-mail: lesser.travel@gmail.com
Web: https://lesser.travel

Léto 2021 konečně u moře!
Malostranská agentura

Lesser nabízí: 
Exklusivní pobyty pro zamilované
i rodiny s dětmi na ostrově Čiovo

v letovisku Sveti Križ
kemp** - hotel*** - villa****
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inzerceinzerce

anna marie 
Höppnerová (11) 

Mluvčí mladé 
generace

„Kosmonautkou 
a zpívající 

tenistkou. Teď 
mám sen být 

psycholožkou.“

anketa staroměstských novin

roman 
korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Vinnetou,
protože byl
gentleman.“

Petr 
skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„V páté třídě 
jsem napsal ve 
škole sloh, že 
chci pást ovce
v Provence…“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

PosíleJte 
nám své tiPy!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDe

staré 
město

VltaVa

9 037 obyvatel

Jednou větou...

Čím jste chtěli být
jako malí?

Slyšeno: Před školou

radim 
fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: jako herec 
jsem byl kdekdo. 

Tak snad mně 
někdy vyjde i ten 

kovboj…“

Hana 
francová
 HaFstudio,
varhanice

„Zmrzlinářka, 
abych mohla 
dávat dětem 
velikánské 
kopečky.“

roman 
korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

martin 
falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Ve škole jsem 
namaloval, že chci 

být myslivcem, 
měl jsem hodně 
zelené barvy.“

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Neuč orla
lítat!

Gustav Nezval (1907 - 
1998) vděčil za přízeň žen 
především svému impo-
zantnímu zjevu, krásné 
tváři, statnému, sportem 
vytrénovanému tělu, měl 
uhrančivé oči, kavalír-
sko - lyrické vystupování
a milý hlas.
Adina Mandlová ne-
byla zvyklá, že by ji muži 
odmítali. Kolem Gustava 
Nezvala kroužila od roku 
1937, kdy se Nezval po-
prvé objevil na stříbrném 
plátně (film Jarčin profe-
sor) a nejen jí bylo jasné, 
že se zrodila nová hvězda 
mezi českými filmovými 
milovníky. V roce 1937 
byla krásná Adina milen-

peJskaři, pozor! 
Chybí Vám koŠe na 
psí eXkrementy?

FeŠák gustaV nezVal. proč dal
koŠem krásCe adině mandloVÉ?

Během měsíce června 
zahájilo oddělení ži-
votního prostředí MČ 
Praha 1 optimalizaci 
v počtu a rozmístění 
košů na psí exkremen-
ty. Jedná se tedy o zele-
né plastové koše, které 
jsou umístěny u zásob-
níků na sáčky.
Z důvodů, že koše v ulicích 
umísťuje několik správců, 
jsou často dva koše hned 
vedle sebe. Jinde koše na-
opak zcela chybí. Proto bylo 
nezbytné provést některé 
přesuny. Provedené změ-

ny by měly přinést zvýšení 
komfortu občanům.
Chybí vám někde koš? 
Pokud ano, dejte, prosím, 
vědět na oddělení životního 
prostředí MČ Praha 1, kon-
krétně vedoucímu oddělení 
životního prostředí Ing. Z. 
Krenkovi, e-mail: zdenek.
krenk@praha1.cz, tel. 221 
097 506. Pracovníci by pak 
prověřili možnost umístění 
koše a zajistili by instalaci. 
Nezapomeňte však, prosím, 
na nutnost ponechání vol-
ného průchodu např. pro 
kočárky či invalidní vozíky.

kou Huga Haase. Pak 
chodila s podnikatelem 
Fredem Scheiderem - Sví-
tilem. Po pokusu o sebe-
vraždu se vrhla do víru ži-
vota. Tehdy vznikla slavná 
průpovídka „Baarová má 
oči mandlové a Man-
dlová má oči barové“. 
O Mandlové prý Nezval 
prohlásil, že „je to takové 
třeštiprdlo, které chvíli 
nevydrží na jednom mís-
tě“. Když se to Mandlová 
dozvěděla, mlátila prý
v šatně kartáči. Nezval 
byl podle všeho věrný 
své manželce celý život. 
Hrál v Národním divadle
a roky byl v angažmá v Di-
vadle Na Vinohradech.

najdi si svůj koš

když se herec Gustav nezval v roce 
1937 oženil s tanečnicí Gertrudou 
nettlovou, plakaly nejen fanynky. 
muž, který hrál milovníky, měl mno-
ho obdivovatelek i mezi kolegyněmi.

„
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Hostinec 
U rotundy

Karolíny Světlé 17

Gurmánův 
koutek

89 kč

seKAná 
s bRAMboReM 

A oKuRKou

Počasí 

25°C
červen

Hřímá-li v červnu,
vede se obilí
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

staroměstskÉ noViny: 
Jednička V místní inzerCi

práVě VyChází: žertoVná kniha básní 
                           ondřeJe höppnera

k mání V ateliÉru 
paVla & olga, tržiŠtě 6
nebo VoleJte monika 777 556 578

umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

za čas i druhou
našel jsem tuhou...

Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

Včetně nepřekonatelnÉ: 
umřela mi ponožka

FeŠák gustaV nezVal. proč dal
koŠem krásCe adině mandloVÉ?

Herec Gustav nezval
s manželkou Gertrudou na
kávě koncem 30. let 20. století
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Dívka ze str. 3

ště

Berta Pestrá ze Železné při 
propagační akci  Prsten musí 

mluvit za Vás. Vdala se až v 89 
letech za ptáčníka Joudu (65).

rok 
1921

Řekni 
Ř!

temná berta: propagátorka 
tzV. ptačíCh prstenů

adina
mandlová
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harmonikářka luCie douŠoVá s podmaniVÝm hlasem zVe na konCert do lapidária

„Velmi se těším na 
koncert a na diváky,“ 
řekla Staroměstským 
novinám rodačka z Čes-
kého ráje, která se kro-
mě koncertování, tedy 
zpěvu s doprovodem 
harmoniky, věnuje také 
realizaci interaktivních 
prožitkových hudebních 
workshopů s prvky 
muzikoterapie a vzdě-
lávání dětí i široké veřej-
nosti.
„Zahraji v Lapidáriu, 
uslyšítě české folkové
a šansonové písně třeba 
od Radůzy, Szidi Tobias 

nebo Zuzany Navaro-
vé v mém podání a za 
doprovodu harmoni-
ky.“ Během koncertu si 
také v galerii diváci mo-
hou prohlédnout výsta-
vu obrazů Jindřicha 
Lercha s názvem Me-
tamorphosis, která po-
trvá až do 20. 7. Mladý 
autor v ní představuje 
svoji novou tvorbu, 
kdy sleduje proměny 
rostlin a transformuje 
je do proměn lidského 
života. V bufetu galerie 
bude během koncertu 
zajištěno občerstvení.

Umění zase žije. srdečně vás 
zveme na koncert harmonikář-
ky lucie evy Doušové. koná 
se 30. června v 19 h v Galerii 
lapidárium v rámové ulici 6.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Lu
ci

e 
D

ou
šo

vé

luCie douŠoVá: naŠla Jsem zalíbení
V harmoniCe. pro lidi hraJi ráda

lucie Doušová
s harmonikou

RedAKce bodovALA 
Ve zpěVu

Co nového v redakCi

Redakce Staroměstských no-
vin nezahálí, umělecky roste
a zpívá o sto šest. Mluvčí mladé 
generace Anička i nový a svěží 
grafik Marek okouzlili porotu pě-
vecké soutěže Brdský kos v Mníš-
ku pod Brdy. „Jsme rádi, že jsme 
si mohli po dlouhé době zazpívat 
naživo před bezvadným publikem 
i porotou,“ podělil se o své pocity 
ze soutěže grafik Marek. Anička si 
dokonce ve své kategorii vyzpíva-
la Cenu poroty, v kategorii duetů 
druhé místo a zpečetila to Cenou 
diváků. Snad brzy uslyšíte redakci 
novin zazpívat naživo na některé 
z akcí v centru, třeba na blížícím 
se Prostřeném stolu.

anička si
vyzpívala dortFo
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na čepu dvanáctka 
radegast za 39 kč

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

257 531 839

zde může 
bÝt VáŠ 
inzerát!

voLeJTe Ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
malostranskenoviny.eu

e-mail:

VlídnÉ zaCházení!

Cukrárna Astra
Hledáme prodavačku či prodavače

na plný úvazek i brigádně.
Zájemci volejte: 602 424 219

Otevřeno: 
pondělí až pátek 7.30 - 18 h, 
víkendy 9 - 17 h
Adresa: Perlová 8, Praha 1

a Staročeská pekárna

Najdete nás 
na Facebooku

 a také Instagramu
www.cukrarna-astra.cz

muzikanti pozor!
ReDAKce NOVIN PRODá ZáNOVNí 
DIGITálNí PIANO yAMAHA P-125 

Se STOJANeM A SUS. PeDáleM.
stále V záruCe. půVodní Cena 19 500 kč, 

nyní za skVělou Cenu 14 990 kč!
VoleJte markoVi: 731 916 216

vlaDimír 
JanoUšek: times

do 6. 7. 
Sochař Vladimír Janou-
šek absolvoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslo-
vou v ateliéru Josefa Wag-
nera. Spoluzakládal umě-
leckou skupinu UB 12.  
Autor monumentálních 
realizací i komorních 
soch reprezentoval Čes-
koslovensko na světové 
výstavě Expo ´70 v ja-
ponské Ósace. Během 
normalizace byla Ja-
nouškova umělecká či-
nost zásadně utlumena. 
Jeho dílo nebylo dosud 

v celé šíři publiku před-
staveno. 

rUDé století
do 1. 8.

Výstava v parku Kampa 
reflektuje století existen-
ce KSČ a jejího vlivu na 
společnost. Projekt před-
staví dějinné mezníky po-
litické strany a připomene 
komunistickou cenzuru   
a propagandu.

online akce
Připravili jsme pro vás 
ON-LINE AKCE! Vše na-
jdete na fb, instagramu

a webu muzea. 
● Kódy a krajiny 2 
Český neokonstruktivis-
mus pohledem Jaroslava 
Vančáta. Přednáška.
● Sběratelka umění 
Meda Mládková 
Workshop o sběratelství.
● Kódy a krajiny 1 
Od krajiny k racionalitě. 
On-line přednáška.
● Ve středu Evropy
On-line diskuze. 
● Naslouchání Olgy 
Karlíkové

Muzeum je od 3. května 
opět otevřené! Přijďte.
Těšíme se na Vás!

Praha 1, malá strana, U sovových mlýnů 2, tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

stálá expozice
františek kUPka

františek kupka, 
studie opice
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představujeme místní podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Jungmannova 14, Praha 1

Petr HeJma (my, co tady žijeme, stan), 
starosta mč Prahy 1: „Chválím naše provozov-
ny, které přežily a mají otevřeno a oživují chod města.“

Jiří Pavlovský
prodává komiksy s láskou

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@staromestskenoviny.eu
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PodPoRuJeMe 
MísTní  

žiVnostníkyPetr Hejma, starosta

KRAKATIT

každý si 
najde tu 
svou...

t. štipský,
J. Pavlovský (majitel),
Z. fialová, m. Wolf

Komiksy nejsou ur-
čené jen dětem, jak 
by se mohli domní-
vat ti, kteří skončili
u Čtyřlístku a Rych-
lých šípů. Jiří Pav-
lovský je majitel, spi-
sovatel, překladatel, 
vydavatel a také dis-
tributor. A navíc pan 
knihkupec, který provo-
zuje knihkupectví Kra-
katit. Jak sám přiznává, 
vyrostl jako dítě na Aste-
rixovi v Sedmičce pioný-
rů, Piffovi a Garfieldovi, 
ale snaží se nalákat na 
komiksy i své vrstevníky
a to velmi úspěšně: „Dnes 
jsou největším hitem ja-
ponské komiksy manga. 

Spolupráce s Japonci ne-
byla vůbec jednoduchá, 
ale po několika letech 
vyjednávání mohu říct, 
že máme jejich důvěru. 
Proto také máme velmi 
širokou nabídku japon-
ských komiksů,“ vysvět-
luje Jiří Pavlovský. A my 
to můžeme jednoznačně 
potvrdit. 
Komiksy v knihách se 
stávají specifickým od-
větvím literatury, která 
tak trochu propojuje 
film, obrazové vnímání 
a literaturu. Své si najdou 

děti, stejně jako zralí pa-
desátníci a vlastně ani 
tato literatura nemá vě-
ková omezení. V nabíd-
ce Krakatitu mají také 
hodně titulů, které do-
vedou pomoci, a mnoh-
dy jsou mostem mezi 
rodičem a potomkem.
Najdete zde i tituly, které 
jsou zaměřeny pro osoby 
s autismem. Přesvědčte 
se o tom v Jungmannově 
ulici 14.
Otevřeno mají od pon-
dělí do pátku, od 9.30 
do 18.30 hodin. Přijďte!

harmonikářka luCie douŠoVá s podmaniVÝm hlasem zVe na konCert do lapidária

luCie douŠoVá: naŠla Jsem zalíbení
V harmoniCe. pro lidi hraJi ráda

lucie pochází z českého ráje, bydlí
na malé straně a ráda si zahraje kdekoliv

černá 
kronika

Ve věku 85 zemřela 
22. 5. 2021 socioložka 
a signatářka Charty 
77 Jiřina Šiklová. Po 
roce 1989 založila na 
Karlově univerzitě Ka-
tedru sociální práce.
V plánech předná-
šek na společensko-
vědních fakultách 
v ČR prosadila gen-
der. Šiklová je autor-
kou několika knih, 
publikovala v odbor-
ných časopisech.
V roce 1995 získala 
cenu Žena Evropy. Ob-
držela také medaili T. 
G. Masaryka I. stupně 
za zásluhy o republi-
ku. V centru Prahy byla  
velmi aktivní, účastnila 
se spousty akcí a měla 
zde mnoho přednášek. 
Čest její památce.

Jiřina Šiklová

Jindřich
lerch
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do hereCkÉho nebe odeŠla taJemná, milá
a VynikaJíCí herečka libuŠe ŠaFránkoVá

monika HöPPner
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Vladimír Procházka, 
ředitel Činoherního 
klubu
„Poprvé jsem se s ní po-
tkal jako velmi mladý 
muž – a který mladý muž 
z mojí generace nebyl za-
milovaný do líby Šafrán-
kové, tedy platonicky 
samozřejmě. A pak když 
jsme se setkali, tak jsem 
netušil, že jsem se potkal 
s největší herečkou, jakou 
jsem v životě poznal. Pro 
většinu lidí, kteří nemají 
s divadlem mnoho spo-
lečného, byla a zůstane 
Barunkou a Popelkou. 
Tak už to bývá. Pro nás, 
kteří jsme měli tu čest
a štěstí dělat s ní divadlo, 
je a bude hlavně jiskřivou, 
neopakovatelnou, velkou 
divadelní herečkou. A co 
znamená být velký diva-
delní herec? Především 
být velká, skutečná lidská 
osobnost. Umět v jediné 
kapce svého těla a mys-
li postihnout a vyjádřit 
odstíny životů nás všech. 
A k tomu být obdařen 
divokou, rozsochatou 
hereckou fantazií, která 
k poznání zprostředko-

vanému autorem a reži-
sérem přidá cosi krajně 
osobitého, původního, 
půvabně nenahraditelné-
ho. Sebe. Za svůj dlouhý 
divadelní život jsem se 
v Čechách, a všechny dra-
hé kolegyně ať mi pro-
minou, nesetkal s větším 
divadelním talentem, než 
jakým je a v mé mysli na-
vždycky zůstane libuše 
Šafránková.“

Libuše Šafránková 
o Činoherním klu-
bu, ve kterém hrála 
během let 1972 - 1995 
v 17 inscenacích
„Činoherní klub je ne-
měnná a ničím nezamě-
nitelná hodnota, která 
se nemůže vyprášit z pa-
měti ani z těla. Hodnota, 
kterou má člověk pod 
kůží a ať přijde kamko-
liv, pokud žije, nese si ji
s sebou a na jejím zá-
kladě je schopen dalšího 
vývoje a existování. Když 
to má člověk shrnout do 
jedné věty, ona vnitřní 
svoboda je úhelným bo-
dem, od nějž se odvíjí vše 
ostatní.“ 
(Citace z knihy Činoher-
ní klub 1965 - 2005)

Zdeněk Svěrák, herec 
a scénárista, hrál s Li-
buškou např. ve filmu 
Kolja
„Vždycky se jí říkalo li-
buška, nikdy libuše, pro-
tože to byla tak milá hol-
ka, že se to prostě jinak 
říct nedalo. libuška byla 
neskutečně nadaná he-
rečka, můžete na ni vzpo-
mínat tak, že vás dojala, 
nebo že vás rozesmála, 
protože ona dokonale 
plnila oba tyto úkoly. Asi 
nejraději ji mám ve scéně 
z Vesničky střediskové, 
když počítá žárlivému 
manželovi, jak dlouho 
vydrží na jedno nadech-
nutí pod vodou. Myslím, 
že nebudu sám, kdo na ni 
bude vzpomínat jako na 
krásnou a veselou žen-
skou.“

Jiřina Bohdalová, he-
rečka
„Já k tomu tématu, když 
někdo odejde, nerada 
mluvím, protože sama 
jsem se dožila požehna-
ného věku. A když mám 
mluvit o mladších, kteří 
odcházejí, mluví se mi 
těžko… Bude to naše věč-
ná, krásná princezna.“

Odešla Libuška Šafránková. Zpráva to byla pro 
celý národ smutná. Jak na geniální filmovou
a divadelní herečku, která hrála například v Národním 
divadle i Činoherním klubu, vzpomínají kolegové?

inzerce

tři v tom, role colombina, 
činoherní klub, rok 1978

Volejte Tel.: 607 855 439 

Hledáme skladové prostory
s kanceláří cca 250 m²

pro firmu
House services cZ.

Za vaše nabídky velmi děkujeme.

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

257 531 839● Počínaje 22. 6. každou středu pořádáme 
koncert a každé úterý divadelní večer.

● Hrajeme v jednom z nejkouzelnějších 
dvorků na Malé Straně - Jánský vršek 8 
vždy od 19h. Vstupné dobrovolné.

malostranské večery pod 
širým nebem

zveme vás na divadla i koncerty!

program na www.divadloapropo.cz
pořádá hospůdka kellyxír, muzeum alchymistů a divadlo apropo.

v. Procházka J. bohdalová Z. svěrák
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Příště nový vtip
A štěstí mu přálo. Při vypsaném konkurzu dostal místo slouhy

a ujal se hned svého zodpovědného úřadu...

do hereCkÉho nebe odeŠla taJemná, milá
a VynikaJíCí herečka libuŠe ŠaFránkoVá

Zimní pohádka, role Hermiona,
národní divadlo, rok 1992

s tatínkem miroslavem 
na kole ve šlapanicích

zde může 
bÝt VáŠ 
inzerát!

voLeJTe Ihned

teleFon: 

777 556 578 
(monika)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-mail:

VlídnÉ zaCházení!

Kalendárium 
Starého Města

Ladislav 
Hemmer

herec

Karel 
Jernek
režisér

červen

● Bedřich Peška 
*25. 10. 1820 Ústí nad 
Orlicí 
†15. 6. 1904 Praha
Básník. Přeložil 
Andersenovy pohádky.
 
● Ladislav Hemmer 
*16. 6. 1904 Praha 
†9. 4. 1949 Praha
Herec. Ve filmu např: 
Ducháček to zařídí.

● Růžena Jesenská 
*17. 6. 1863 Smíchov 
†14. 7. 1940 Praha 
Spisovatelka. Teta Mileny 
Jesenské, přítelkyně 
Franze Kafky. 

● Rudolf Kremlička 
*19. 6. 1886 Kolín 
†3. 6. 1932 Praha
Malíř. Bydlel v Pařížské.

● Karel Jernek 
*31. 3. 1910 Praha 
†22. 6. 1992 Praha 
Divadelní režisér. Otec 
herečky Kláry Jernekové.
 
● František Řivnáč 
*1. 9. 1807 Praha 
†25. 6. 1888 Praha 
Knihkupec, pokladník 
výboru pro vystavění 
Národního divadla.

Růžena 
Jesenská

spisovatelka

Rudolf 
Kremlička

malíř

libuška v roli
barunky ve filmu babička

Narodila 7. 6. 1953 v Brně a zemřela 9. 6. 2021
v Praze. Dětství prožila ve Šlapanicích u Brna, její 
otec Miroslav Šafránek byl muzikant. Studovala na 
konzervatoři v Brně. Její mladší sestra Miroslava je 
také herečkou. V roce 1976 vstoupila do manželství 
s Josefem Abrhámem, v občanském průkazu měla 
zapsáno libuše Abrhámová. Měli spolu syna Josefa. 
Odmítla vstoupit do KSČ. Krásně zpívala, nepila al-
kohol. Byla hluboce věřící. Zahrála si ve více než 15 
filmech, např. v nezapomenutelné Popelce, Koljovi 
(1996), ve filmu Vrchní, prchni! (1980), v Obecné 
škole (1991)… Milovala divadlo, hrála např. v Čino-
herním klubu, Národním divadle… Držitelka České-
ho lva za roli Kláry v Koljovi. Médiím se vyhýbala. 

LIbuše šAfRánKová
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory malostranských, 

staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

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.

křest FotopublikaCe 
mudr. Jiřího kučery

Fotopublikace Foto-
grafie v časech prav-
dy vznikla po výstavě 
k 70. narozeninám 
Mudr. Jiřího Kučery. 
Křest proběhl ve Spol-
ku Galerii SOPMSH ve 
čtvrtek 13. 5.
Souběžně s DERNI-
SÁŽÍ výstavy „ASI 
16“ (220) fotografií 
JiKu byla zde uvedena 
nová foto knížka do ži-
vota. Byla slušná účast 
- navzdory době a poča-
sí mnozí překonali svoji 
zalezlost a radostně si 
užili i později v přileh-
lých krámech + aťasech. 
Jistý popRASk způsobila 
i neodjištěná láhev HO-

lUBOVIce pro editora 
Holuba Carlose, který 
nic tak velkého neočeká-
vaje (chtěl jen kapku sli-
vovičky od JiKu, neb vše 
- měsíce práce na knížce 
- provedl pro slávu Malé 
Strany de facto zadaras).
Překvapeni firemním 
trikem (R. Jelínek Vi-
zovice) s Holubem na 
vignětě a velikostí plně-
ní byli všichni kolem. 
Velmi pak potěšila nejen 
moravská děvčata, která 
navíc nabídka na brzký 
další „křest“ prostory 
Musea Slivovitz na 
Klárově, v bývalé faře
a pak domě Slávky Bu-
dínové, dávno i pracovi- Fo
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šti slovutnéhoj Jeffa. 
Zde navíc Moravan - 
Horňák Martin Ško-
dák z Hrubé Vrbky již 
začíná konečně s večery 
nejen s valašskou muzi-
kou.

Kuč

šťastný
Jiří kučera

Naše akce 
www.kampanula.cz info: lída růžičková, 

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

Naše akce 

PořáDáme 
a sPolUPořáDáme

● Čtvrtek 17. 6.
Za broUky roHáči
a PlcHem velkým 
Sraz v 21.15 h u pomníku 
Karla Hynka Máchy na 
Petříně. 
Večerní zoologická toulka 
s Dr. Jaroslavem Cepákem. 
Vezměte děti a dalekohledy, 
dobrou náladu s sebou. 
Psy, prosím, rozhodně 
nebrat.

● Ćtvrtek 24. 6. v 18 h
Prostřený stůl na 
Malostranském náměstí. 
Charitativní akce.

● voJanovy saDy 
neZnámé upřesníme

●Z neboviD na Praž-
ské Jaro v září

● Vždy 1x za měsíc v 18 h
setkání s tarot 
klUbem 015
Učená toulka s tarotem. Dr. 
Julius Hůlek 737 142 294.

● vycházky pro rodiče 
s dětmi malou 
stranou + kampou 

s Petrou Dvořáčkovou. 
www.prahahrave.cz, tel.: 
731 802 799, rezervace:
info@prahahrave.cz.

DoPorUčUJeme
● Každý čtvrtek malo-
stranské trHy na 
Malostranském náměstí.

● Od května: Po, st, pá
oZDravná cvičení  
relaX arte sanato-
ria 18 - 20 h
Středy Gymn. Josefská 5, 
po + pá ZŠ Karmelitská, 
nebo v parku. Volejte Petru 
Krulichovou: 604 765 273, 
www.relaxartecentrum.eu. 
konec léta - 29. 8. až 
11. 9. cvičíme u moře
v Chorvatsku 12 dní.

● basket 
Středy 19 - 20 h muži, ženy 
všeho věku. Rekreační bas-
ket v Gym. Josefská 5. Info: 
Jara Svátek 605 131 136.

● V plánu je, ale dle celkové 
situace zatím nejistá: 
konference kamPa, 
malá strana střeD 
světa - básníci  ms 
+ HyDePark + vino-
braní - v září.
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staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

Glosa dNe

kromě Vln pandemiCkÝCh Jsme 
V ohrožení Vln turistiCkÝCh

Tak máme za sebou 
další vlnu, už druhou, 
a na podzim můžeme, 
alespoň podle odbor-
níků očekávat vlnu 
třetí. A tak to prý bude 
každý rok. Takhle to 
prožívají všichni a všude, 
ale u nás ve vnitřní Praze 
je to přece jenom trochu 
jinak.
Kromě vln pandemic-
kých jsme v ohrožení 
vln turistických. Mnoho 
z našich sousedů, z obavy 
o noční klid a pořá-
dek na ulicích, očekávají 
s obavami čas, kdy se zase 
zaplní naše ulice, tedy pře-
devším naše chodníky. 
Ještě si pamatujeme, jaké 
překážky tvořily zelené 
koloběžky, zaparkované 
kdekoliv, válející se také 
kdekoliv. Jak to tak vy-

padá, výpadek turistů se 
zatím projevil jen tím, že 
koloběžky zelené pomalu 
a jistě nahrazují koloběžky 
červené. Měsíc dva a zase 
to bude jako dřív. A jako 
dřív se na kompetentních 
místech budeme dozvídat, 
že zákon umožňuje na 
chodníku zaparkovat jak 
koloběžku, tak i kolo.
Časy, kdy každá ulice 
měla svého strážníka, 

jsou pryč, a tak není pro-
blém zaparkovat na chod-
níku i auto. Když se jedná 
o zákon, ten může změnit 
jedině zvláštní skupina 
lidí, kteří si říkají záko-
nodárci, nebo také čle-
nové poslanecké sně-
movny. Je to s podivem, 
ale na poslancích záleží 
průchodnost chodníků 
před našim barákem.
A přece to tentokrát 
bude trochu jinak. Ne-
jenže místo zelených 
jsou na chodnících ko-
loběžky červené, le-
tos budeme od poslanců
poslouchat, jak to mají 
vše vymyšlené a připra-
vené, jen musíme správ-
ně na podzim volit, tím 
samozřejmě myslí sebe. 
Ony budou totiž ty volby.

SN červen 21

budou zas
davy turistů?

Petr bUrGr 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky  
a Středisko sociálních slu- 
žeb. Pro tyto noviny píše 
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Červen je měsícem, 
kdy Slunce prochází 
znamením Blíženců. Se 
svou lehkostí a vzdušností 
mu jde v patách, celý měsíc 
tímto znamením, také pla-
neta Merkur. V kontaktu 
s Neptunem, ze znamení 
Ryb, se z Boha slova a pís-
ma Hermese stává trochu 
mluvka. Mnoho až záplava 
slov a slibů, které nás tento 
měsíc provázejí.
21. 6. Slunce vstupuje 
do znamení Raka, v as-
tronomicko-astrologickém 
čase nastává letní sluno-
vrat. Rak je znamením 

ochranářským, má vztah
k rodině, tradici, zemi               
a také je to znamení spojené
s city a silnými emocemi.
Planeta Pluto ze znamení 
Kozoroha postupně otevírá 
všechny hluboká témata, 
ale i zranění spojená s rodi-
nou i naší českou zemí. Pla-
neta Saturn je v kontaktu    
s Uranem, občas se kvadra-
ticky přiblíží, občas vzdálí, 
ale pořád jsou v napěťovém 
vztahu. Revoluční změna 
formy pokračuje za pod-
pory Jupitera ze znamení 
Ryb, s ohledem na sociální 
oblasti.

astrovhled

co říkaJí HvěZDy v červnU

oteVírání hlubokÝCh 
tÉmat Je zde

astroložka 
DaGmar kocůrková

Kateřina 
Klasnována stopě

Po bitvě o javor se          
v Praze 1 rozhořel 
další zvláštní kon-
flikt. Tentokrát jde      
o rekonstrukci hotelu 
InterContinental. Ze 
známého a vyhlášeného 
hotelu totiž dělníci od-
straňují 35 tun azbesto-
cementových panelů jako 
by se nechumelilo. Žád-
né speciální opláštění 
a další opatření, která by 
se dala v případě vysoce 
karcinogenního materiá-
lu očekávat, se nekonají.
A majitelům hotelu zjev-
ně ani nevadí, že hned 
vedle stojí Základní 
škola nám. Curieo-
vých. Zakrytí hotelu by 
je  totiž vyšlo na rozhod-
ně nemalé peníze a to si 
žádní miliardáři jako oni 
přeci nemohou dovolit.
Sami dělníci Metrosta-

vu jdou příkladem, že 
materiál není nebezpeč-
ný, když provádějí veške-

ré práce bez ochranných 
pomůcek.
I podle hygieny a odbo-
ru životního prostředí 
je údajně vše v pořád-
ku. Místní obyvatelé ale          
v klidu nejsou a někteří 
se začali bouřit.
Kauzy se chytila mé-
dia, ale zatím padlo jen 
trestní oznámení za ší-
ření poplašných zpráv. 
Není ovšem bez zajíma-
vosti, že jiné firmy, které 
se ucházely o zakázku, 
navrhovaly prostor při 
likvidaci azbestu herme-
ticky uzavřít.
No, nezbývá než doufat, 
že je vše opravdu v po-
řádku a pro jistotu se po 
dobu rekonstrukce ne-
chodit ke contíku nadý-
chat čerstvého vzduchu...

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

hoTeL InTeRconTInenTAL 
se zdraVÝm azbestem

rekonstrukce 
v plném proudu
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Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

36 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

VycHáZí 
KNIHA KARlA 

HOlUBA
SALVE CASANOVA 

GIACOMO GIROLAMO

Publikace představuje 
Casanovu a společenský 
i politický život 18. stol. 

Kniha k dostání v Ateliéru 
Olga & Pavla na Tržišti 6, 

Praha 1, Malá Strana



Pro líné Ještě línější

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 kavár- 
nách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

strUčná tiráž
staroměstské noviny 

červen 2021 / Xii. ročník
● Redakce, inzerce: Monika Höppner 

● Grafika: Marek Šíma 
● Foto: Míra Lédl

● redakce@staromestskenoviny.eu
● telefon: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 
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ZpěVačka Josefína (V.)
franZ kafka, četba na Pokračování

franz kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

To však podle mého názo-
ru není pravda, já to necí-
tím a ani u druhých jsem 
nic takového nepozoroval. 
Mezi důvěrnými přáteli se 
jeden druhému upřímně 
přiznáváme, že Josefínin 

zpěv není nic mimořád-
ného.
Je to vůbec zpěv? Přes 
všechnu nemuzikálnost 
máme ve zpěvu tradice; za 
starých dob našeho náro-
da existoval zpěv; vyprá-
vějí o tom pověsti a ucho-
valy se dokonce písně, jež 
ovšem už nikdo nedovede 
zazpívat.

tuto rubriku zaštiťuje centrum franze kafky, široká 14
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Je to vůbec zpěv?

-Pokračování příště-

Znamení Raka přináší 
do děje zklidnění, in-
trospektivní hloubání, 
shromažďování vje-
mů a jejich uchovává-
ní, zvyšování intuitiv-
ních vjemů.
Více než kdy jindy je ak-
centováno téma domova, 
rodiny a jejich příslušní-
ků. Tento čas nás vede
k uvědomování si toho, že 
nejbližší a bezprostřední 
domov je naše vlastní tělo. 
Tak, jak se cítíme, takový 
máme život a jeho situace 
pouze kopírují naše nala-
dění. Odvrácenou stranou 
tohoto znamení je ulpí-
vání, neschopnost čelit 
zpříma nastalým situacím, 
pštrosí politika, uhýba-

vost, strach, který je všude 
tam, kde chybí láska. 
V tomto čase si může-
me více uvědomovat, jak 
důležité je nezabývat se 
minulostí, tím se uvolní 
značné množství energie, 
kterou lze věnovat přítom-
ným dějům. esencí tohoto 
času je rozlišení mezi trva-
lostí a stálostí citu a rychle 
se měnícími pocity.

domovní znamení „u zeleného raka“
nerudova uliCe 235/43

 budoucnosT PodLe doMovních znAMení

● Žije na Malé Straně ● 
Spisovatelka, šéfredak-
torka časopisu Rituals, 
astroložka, vykladačka 
Tarotu ● Kreslířka a tera- 
peutka s téměř 30letou 
praxí ● Vydala osm 
úspěšných knih o ast-
rologii a Tarotu ● Před- 
nášková činnost, pořá-
dání seminářů na vlast-
ní Tarotové škole. 

markéta 
vostrá

markÉta Vostrá ● taroty ● astrologie ● přednášky ● tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

21. června vstupuje slunce do znamení raka

markéta vostrá pro měsíc červen 
kreslila do svého kalendáře domovní 
znamení U ZelenéHo raka

nerudova ulice 
235/43

Slavné místní ženy
Tanečnice, choreografka
Zora Šemberová

Do dějin baletu se zapsala 
jako první Julie Prokofje-
vova baletu Romeo a Ju-
lie. V Národním divadle 
působila od roku 1943 do 
roku 1959. Vychovala řadu 
osobností českého bale-
tu (Jiřího Kyliána, Pavla 

Šmoka, ladislava Fialku 
či Vlastimila Harapese). 
V roce 1968 emigrovala. 
Vyučovala v Kambodži  
a pak se usadila natrvalo  
v Austrálii, kde vedla pan-
tomimický soubor. Ze-
mřela ve věku 99 let.

Zora 
Šemberová 
roku 2010

Sergej
Prokofjev,
skladatel1913 - 2012

Vlastimil 
Harapes, 

žákKoutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jakou adresu 
má dům, který má ve zna-
mení tuto modrou růži?
Nápověda: Hledejte ve výš- 
ce asi 2 m v Rytířské ulici.

Poznáte, jářku, 

kdE To jE?

Dávejte úkoly ostatním! adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky z minulého 
čísla: To bylo těžké! Jde o so-
chu anděla z orloje (pod okénky 
apoštolů) Správně: Jan Nový

Fo
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Milan Voríšek, MBA

Sezóna čistění fasád začíná.…Vaší nemovitosti k službám.
 jednatel House Services


