Noviny, které si píší čtenáři sami

10 000
výtisků

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

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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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

MÁME HAFSTUDIO!

Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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			 Ó, MY SE MÁME! Díky!
Rozhovor se zakladatelkou
HaFstudia, varhanicí Hankou
Francovou, která umělecký
prostor pro všechny, co
mají rádi divadlo a chtějí se
svobodně rozvíjet, založila
už před 31 lety.

Kapitán Korda

Foto: Alan Pajer a archiv HaFstudia

Krásná Bára
Slečna Bára z pivnice
U Rudolfína, Křižovnická 10,
čepuje lahodnou
Plzeň 0,5 l za 49 Kč.

Foto: Roman Korda

Na stop ě

př Míst
íbě ní
hy

Hanka Francová

Čtěte na str. 6 - 7

Str. 4 - 5

inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen na
místní živnostníky straně 5

ČESKÝ
PORCELÁN DUBÍ
Perlová 1, Praha 1
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

VZHůRU NA JADRAN!

Léto 2021 u moře!

D o pr o de j

Malostranská agentura
Lesser nabízí:

Exklusivní pobyty pro zamilované
i rodiny s dětmi na ostrově Čiovo
v letovisku Sveti Križ
kemp** - hotel*** - villa****
Informace - reservace - prodej:
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
E-mail: lesser.travel@gmail.com
Web: https://lesser.travel

Foto: Archiv

příběh herečky
věry Ferbasové

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Gurmánův
koutek

Pečená kachna,
variace
knedlíků, zelí
239
Kč

JEJDA! HONIČKA
V CENTRU. ŘIDIČ JEL
130KM RYCHLOSTÍ
V PROTISMĚRU

restaurace
u parlamentu
Valentinská 8

Jednou větou...
Monika
Höppner

„

Redakce
Staroměstských
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Všichni se
sejdeme
v karanténě!

Slyšeno: V hospodě

Počasí

27°C

srpen
Suchý a teplý srpen
úrodě neškodí.

Posílejte
nám své tipy!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Opilý řidič
jel v protisměru
Tohle mohlo skončit velkou tragédií! Opilý 21letý
mladík v noci na sobotu
31. 7. sedl za volant, řízení
se mu ale trochu vymklo
z rukou. Když v centru projel jednosměrkou, všimli si
ho strážníci. Muž však zastavit rozhodně nehodlal.
Po pražské magistrále
uháněl v protisměru,
jen tak tak ho míjela
auta jedoucí správným

směrem. Projel několik
křižovatek na červenou, až
nakonec zastavil na frekventovaném nábřeží Ludvíka Svobody. Ukázalo se, že
je pod parou. Své chování
vysvětlil neuvěřitelně - prý
se lekl policie a pak měl
šok, proto jel rychle. „Při
dechové zkoušce nadýchal
více než jedno promile,“
sdělila mluvčí pražských
strážníků Irena Seifertová.

Anketa Staroměstských novin

Jaké největší vedro jste
zažili a kde?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
Vltava

Roman
Korda

Principál Divadélka Romaneto

Staré
město

9 037 obyvatel

„Na prérii
v Indiánské
pohádce
Divadélka
Romaneto.“

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Obrněný
„V Madridu.
transportér OT64
Aspoň jsem
v létě před 50 lety. ale prochodila
Byl jsem voják
galerie, byla tam
základní služby.“
klimatizace.“

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

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Anna Marie
Höppnerová (11)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„V Praze v létě
„Když mě moje
„Čili: To vím
2008. Celý
máma donutila si přesně. 56 °C ve
červenec jsem
jít s ní v Egyptě
stínu v Sabrii
spal na balkóně.“
zaběhat. Uf.“
uprostřed pouště!“

Zpravy

SKAUTSKÝ IN
MAJÍ KLÍČ OD

Hurá. Břehy Vltavy jsou spojené. 5. 8. zástupci Skautského institutu, který sídlí
na Staroměstském nám., spolu s malostranským spolkem KamParta převzali
klíče od Rybářského domku na Kampě.
Z rukou starosty Prahy 1
Petra Hejmy si Miloš
Říha, vedoucí Skautského institutu, a Roman
Dušek, ředitel spolku
KamParta, převzali klíč na
dva roky. „Plánujeme tady
různé dílny, které budou
mít velký rozptyl přes
práci se dřevem, látkou,
hlínou až třeba po 3D tiskárnu. Budeme reagovat
na poptávku návštěvníků,“ vysvětlil Miloš Říha.
Společně se skauty budou
v budově pořádat akce
místní, kteří založili spolek KamParta. „Otevíráme
zde od září dětský klub.
Náš hlavní cíl byl právě
vytvořit zázemí pro místní děti, které si tady v par-

ku hrají,“ doplnil Roman
Dušek z KamParty.
MČ Praha 1 organizacím
zapůjčila domek na dva
roky, završil se tak rok
a půl dlouhý proces o budoucnosti budovy. Vedení
MČ avizovalo, že nechce,
aby budova sloužila komerčním účelům. „Chtěli
jsme, aby se Rybářský
domek stal dalším místem
multigeneračního komunitního setkávání, zkrátka aby se zde mohli vyžít
nejen mladí, ale i třeba
senioři,“ řekl redakci starosta Petr Hejma.
Do 26. 8. je v domku
k vidění výstava Proměna 2+1 J. Janovského, J.
Tytykala a L. Retterové.

inzerce

Foto: Archiv
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Zpravy
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

NSTITUT A KAMPARTA už
D RYBÁŘSKÉHO
DOMKU
o

Dívka ze str. 3

Bižu?

z druhéh
břehu

Bouřlivý
rok
1921

ště Stehno vs. perla

Místní mistryní v hypnóze
nákladných šperků se stala
roku 1921 slečna Jiřina, která
pocházela z nuzných poměrů.

Malý oznamovatel
staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

Roman Dušek a Miloš Říha
dostali klíč od starosty Petra Hejmy

Rybářský domek
otevřen místním

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

Právě vychází: Žertovná kniha básní
Ondřeje Höppnera
Včetně nepřekonatelné:
umřela mi ponožka
Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.
Za čas i druhou
našel jsem tuhou...
Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

K mání v ateliéru
pavla & olga, tržiště 6
nebo volejte monika 777 556 578

Foto: Youtube

V čerstvě otevřeném domku
je k vidění výstava Proměna 2+1
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Co nového v redakci

REDAKCE NATÁČELA
ABECEDU

Foto: Eva Kleinová

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Tema

DOJEMNÝ PŘÍBĚH herečk
TAKOVOU SMRT SI roz

HEREČKA VĚRA FERBASOVÁ ROZDÁVALA RAD
Anička Höppnerová
ve studiu
Anička Höppnerová, nejmladší
členka redakce, natáčela s dalšími mladými zpěváky ve studiu
Vintage písně z projektu Písničková ABECEDA. „Básně Jiřího
Žáčka zhudebnil Richard Mašata
a moc krásně se nám to zpívalo,“
okomentovala nahrávání Anička.
Písničková ABECEDA je postavená na generacemi oblíbených
básních Jiřího Žáčka. Každé
písmenko abecedy je oblečené
do chytlavé melodie a doplněné
o metodiku, která podporuje oblasti důležité pro zdravý vývoj
dětí. Duchovní matkou projektu
je zpěvačka a pedagožka Eva
Kleinová, která pracuje s moderními hlasovými metodami zdravého zpívání.

Usměvavá Věra Ferbasová v době svého
mládí byla miláčkem publika takového
kalibru, že se o ní roku 1938 psalo jako
o nejoblíbenější hvězdě českého filmu…
Na setkání s herečkou
vzpomíná spisovatel Ondřej Suchý: „K Novákům
přiběhla roztomile energická drobná dáma (bylo
jí tehdy něco přes 58 let).
Otrávený vrchní postavil
přede mne pivo a otočil
se na paní Ferbasovou:
Co to bude? Usmála se na
něj a povídá: Já chci čaj
do šálku. Jenom malej.
Vrchní se zamračil a zahučel: Půl čaje nedáváme
a do šálku teprv ne! Udělala na něj roztomile udivený kukuč a s klidným
úsměvem
odpověděla:

Tak víte co, pane vrchní?
Trhněte si nohou a doneste mi velký pivo!“
Věra Ferbasová se narodila 21. září 1913 na Hořicku v Sukoradech jako
dcera středoškolského
profesora.
Vyrůstala
v Plzni a do Prahy odešla
ve 20 letech. V Divadle
Vlasty Buriana se přes
inzerát ucházela o místo
sekretářky, ale záhy ji
Vlasta Burian pozval na
jeviště jako záskok. Ještě před válkou natočila
44 filmů. „Nějaký čas po
válce za mnou přišli, že

prý bych měla být organizovaná. Já ale politice nerozuměla. Protože jsem bydlela na
Václavském náměstí,
šla jsem se přihlásit
tam, kde jsem to měla
nejblíž - do strany národně sociální. Brzy
nám zkonfiskovali majetek, sebrali byt, zaplatili jsme půl miliónu pokuty, manžel byl
čtyři roky zavřený,“
vzpomínala Věra.
V polovině 50. let se
s manželem architektem Josefem Pálkou
přestěhovala do Ládví.
Domek kdysi užívala
jako letní byt její kolegyně Růžena Nasková.
Před kameru se vrátila
malými roličkami na

konci 50. let. V Ládví
bydleli s fenou Hafíkem
a kocourem Rumcajsem
(jméno dostal asi jako
upomínku na rodné Jičínsko).
Paní Věra byla důvěřivá, a tak po smrti svého
manžela přišla nejen
o majetek, ale nakonec
i o dům. Závěr svého
života prožila sama,
bez svých mazlíčků
v garsonce v paneláku.
Když dne 3. srpna 1976
zemřela, nikdo si několik dní toho nevšiml.
Odešla dva roky po uvedení komedie Jáchyme,
hoď ho do stroje!, kde
zahrála skvělým způsobem tetičku Luďka Soboty. Pochována je na
hřbitově v Jičíně.

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.
Jiří Šalamoun:
Kdo neviděl,
neuvěří, to mně
věřte
do 30. 9.
Jiří Šalamoun je žijící
legenda knižní ilustrace
a animovaného filmu.
Autorově doposud nejrozsáhlejší retrospektivní
výstavě v Museu Kampa je právem věnována
podstatná část expozice
dobrotivému Maxipsovi
Fíkovi.

Zde může
být váš
inzerát!
Volejte ihned:

777 556 578
(Monika)
Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

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

SVATOSLAV BÖHM:
PŮDORYSY PAMĚTI
28. 9. - 5. 12.

Vzhledem k tomu, že se
Museu Kampa podařilo
řadu prací Svatoslava
Böhma citlivě zrestaurovat po povodni v Krnově
roku 1997, mohou být
uskutečněny jak výstava,
tak doprovodná publikace zaměřené především na umělcovu tvorbu
z období 60. let až po příchod normalizace. Svým
kontextuálním záběrem
a důrazem na souvislosti výtvarného vývoje
tento projekt navázal na
linii výstav věnovaných
umělcům z okruhu Musea
Kampa.

František Kupka,
Studie opice
online akce
Připravili jsme pro vás
ON-LINE AKCE! Vše najdete na fb, instagramu
a webu muzea.
● Kódy a krajiny 2
● Sběratelka umění
Meda Mládková
● Podcastová komentovaná procházka po
uměleckých
dílech
Musea Kampa - Procházka v okolí muzea po
sochách a do sluchátek.
● „Werichova vila je
taková naše celoživotní láska” - O Werichově
vile s architektem Markem Tichým.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

erečky VĚRY FERBASOVÉ.
zhodně NEZASLOUŽILA!

DOST. PO SMRTI MANŽELA SE JÍ ALE ZHROUTIL SVĚT!
45 let í

od úmrt

Svatební den

Paní Věra v roce 1973
inzerce

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

ČESKÝ PORCELÁN DUBÍ
Perlová 1, Praha 1

Produkt s více než
stopadesátiletou
historií, to je porcelán z Dubí. V Praze
1 má svůj obchod,
který se nachází
v Perlové ulici. Porcelánové
výrobky
mají rokokový tvar
a tzv. cibulový dekor, kterým se proslavily skoro po
celém světě a jsou
nedílnou
součástí
nejedné české domácnosti. Kvalita,
odolnost a estetická
hodnota se po dlouhé generace zkrátka
nezapře.

Stovky tvarů a druhů
výrobků určených především do kuchyně na
vás čekají v originální
prodejně nedaleko Národní třídy. Český porcelán Dubí samozřejmě zachovává tradici
a drží si sortiment,
který ho proslavil. Jen
zmíněné
„cibulové“
provedení čítá na 850
tvarů. To ovšem neznamená, že se zde neobjevují stále nové modernější designové kousky.

Ve výrobě jdou s dobou, což je vidět i na
samotném zpracování.
Porcelán totiž v klidu
můžete dát do mikrovlnné trouby či myčky.
Skvělý tip na dárek pro
vaše blízké, ale i výborná volba, jak stolovat
ruku v ruce s tradičními českými výrobky.
Zastavte se v Perlovce!
Milé prodavačky vám
ochotně poradí. Otevřeno je pondělí až pátek od 9 do 18 hodin.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Přeji této provozně stále
otevřené dveře, spokojené zákazníky a stálé nadšení.“

Jitka Semecká a Lenka
Krejčíková pózují
před prodejnou

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Elegantní
lustr

Hrníčky s tradicí

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

Foto: Petr Našic

Foto: Archiv

černá
kronika

František Nedvěd
18. 7. po zákeřné nemoci ve věku 73 let
zemřel František Nedvěd, písničkářská legenda. Přitom ještě 10.
června oslavili manželé Marie a František
Nedvědovi svoji zlatou svatbu na Staroměstské radnici, svůj
sňatek tam uzavřeli
v roce 1971. František Nedvěd hrál např.
v kapelách Brontosauři, Spirituál kvintet, Tiebreak, Příbuzní a také
s bratrem, zpěvákem
Janem
Nedvědem.
Svůj poslední koncert
absolvoval s kapelou
Tiebreak 9. 7. v Olomouci. Upřímnou soustrast rodině, blízkým
i posluchačům Františkovy skvělé hudby.

Výročí

Věra Ferbasová krátce poté,
co získala titul Miss Plzeň

5

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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telefon redakce: 777 556 578
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HAFSTUDIO JE NA PRAZ
DĚKUJEME ZA RADOST,
monika Höppner

● „Hanko, jsem po-

ctěna, že u tebe
v HaFstudiu, které je
tady na Praze 1 pro
malé i velké umělce
už 31 let, učím divadlo. Jak vlastně HaFstudio vzniklo?“
„Zmizeli komunisti a já
chtěla být užitečná. Matka tří dětí, varhanice.
Skoro mě ani nemohlo
napadnout nic jiného než
HaF.“
● „Co vlastně znamená HaFstudio?“
„HaF, to je hra a fantazie.
Místo klepání se strachy
na ZUŠ, zda mě vezmou,
zda to tam zvládnu, je
tady HaF... My jsme vždy
brali toho, koho to baví.
Ačkoliv jsme škola hrou,
začínalo u nás dost dnes
známých osobností.“
● „Kdo k vám do
HaFu třeba chodil?“
„K úplně prvním frekventantům z devadesátých
let patří například František Soukup (skladatel,
kapela Nightwork), Natálie Kocábová (zpěvačka
a spisovatelka), Sylvie
Koblížková (herečka), Jo-

sefína Bakošová (módní
návrhářka), Henry Wielgus (architekt a designér),
Vít Klusák (režisér)…
Dlouhá řada mladých
lidí, kteří uspěli v jiných
oborech, než uměleckých,
vzpomíná rádo na své
dětské zážitky u nás.“
● „Jak vypadá HaFstudio dnes? Na jaké
kroužky se mohou
děti i dospělí do Ostrovní 16 přihlásit?“
„Věnujeme se herectví
a hudbě. Hudební nástroje učíme individuálně,
děti i dospělé. Společně je
sborový zpěv, filmové herectví, divadelní herectví
pro děti i dospělé a Divadélko pro prťata od tří let.
Od 6. září bude v HaFstudiu Týden otevřených
dveří. Tam si může každý
zdarma vyzkoušet kurzy
a pak se rozhodnout, který si vybere.“
● „A co je nového
u vašeho divadla pro
seniory s názvem Poslední vlastenecká divadelní?“
„Senioři mají za sebou
červnovou
premiéru
v Malostranské besedě. Tam hráli společně

Malostranské večery pod
širým nebem

s dětmi z HaFdivadla. Již
několik let každý rok připravíme jedno společné
představení dětí se seniory. Výborný program
pro obě věkové skupiny.
Nyní senioři chystají blok
písniček na Kampu, kde
bude 16. září Spolkový
den.“
● „Co osobně tobě
HaFstudio dalo, ukázalo?“
„Kdo si rád hraje a rozvíjí
svou fantazii, tak si HaF
najde. A s takovými dětmi
i dospělými je fajn. Jak
zpívá Jiří Suchý: A zatím
kolem běžel čas a mně
unikly souvislosti, no,
nedivte se, prosím vás,
v takové krásné společnosti! Obzvlášť dnes člověk ocení společnost dětí
i dospělých, kteří rádi tvoří a nepřemýšlejí o tom,
jak zbohatnout a proslavit se.“
● „Na co se těšíš?“
„Až bude líp. A věřím, že
brzy bude!“

Víte, že...

V HaFstudiu dříve učili
herečky Eva Holubová,
Bára Štěpánová a také
hudebník Petr Kalandra.
inzerce

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

Zveme vás na divadla i koncerty!
● Každé úterý pro vás pořádáme divadelní večery
a sledujte program našich koncertů. Přijďte!
● Koncerty v 19 h: 4. 8. HoŠi, 9. 8. Kira, 11. 8. William
Valerián, 18. 8. Kateřina Mišíková a Jakub Kořínek,
25. 8. Chouette, 26. 8. Les moulins de dieu
● Hrajeme v jednom z nejkouzelnějších dvorků na Malé
Straně - Jánský vršek 8 vždy od 19h. Vstupné dobrovolné.

Program na www.divadloapropo.cz

Pořádá Hospůdka Kellyxír, Muzeum alchymistů a Divadlo Apropo.

Hledáme skladové prostory
s kanceláří cca 250 m²
pro firmu
House Services CZ.
Za vaše nabídky velmi děkujeme.
Volejte Tel.: 607 855 439

Hanka Francová dělá
divadlo i hudbu srdcem

HAFSTUDIO V KOSTCE
HaFstudio bylo založeno Hankou Francovou
v září 1990. Nejdřív sídlilo v ulici Široká, výuka probíhala u Hanky v bytě a pak na půdě.
Od roku 2010 se přestěhovalo do Ostrovní
16. Kromě divadla dětského je v HaFu i divadlo pro seniory Poslední vlastenecká divadelní. HaF pořádá např. zpívaní koled pod
Karlovým mostem na Štědrý den, zapojuje se
do akcí na Praze 1. www.hafstudio.cz

Foto: Alan Pajer, Monika Höppner, archiv HaFstudia

HaFstudio, prostor pro umělce: děti, dospělé
i seniory, založila před 31 lety varhanice Hanka
Francová. A Monika Höppner z redakce těchto
novin je šťastná, že již několik let tam učí divadlo.

Tema
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AZE 1 UŽ 31 LET.
, KTERÉ ROZDÁVÁ

Kalendárium
Starého Města
srpen

Adolf
Hoffmeister
malíř

Ferdinand
P. Náprstek
mecenáš

Jarmila
Švabíková
herečka

Václav
Nývlt

scénárista

● Josef V. Šimák
*15. 8. 1870 Turnov
†30. 1. 1941 Praha
Historik. Jeho životním
vzorem byl Alois Jirásek.
● Jarmila Švabíková
*18. 8. 1906 Vídeň
†12. 3. 1969 Praha
Herečka, Osvobozené
divadlo. Ve filmu např.
Filozofská historie.
● Adolf Hoffmeister
*15. 8. 1902 Praha
†24. 7. 1973 Říčky
Malíř, karikaturista,
spisovatel, právník
a cestovatel.

Hanka Francová dostává květiny po
červnové premiéře v Malostranské besedě

● Ota Janeček
*15. 8. 1919 Pardubičky
†1. 7. 1996 Praha
Malíř, grafik a sochař.
Ilustrátor Čítanky.
● Ferdinand Náprstek
*24. 5. 1824 Praha
†16. 8. 1887 Praha
Mecenáš. Starší bratr
Vojty Náprstka.

Petr Kalandra, první učitel
kytary v HaFstudiu

zde může
být váš
inzerát!

Akční mladí divadelníci na
zkoušce v HaFstudiu

Praktický nápad (2/3)

● Václav Nývlt
*28. 9. 1930 Červený Kostelec
†16. 8. 1999 Praha
Autor více než 90 scénářů
(Ostře sledované vlaky...)

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)
e-mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Magnet přitahuje železo! Natřel jej lepem
a položil na místo, kde čekal na zajíce.

Pokračování příště

Přihopkal Matěj, rýpl čenichem do podivného
předmětu, ale magnet upěl mu na nose.
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a také Novoměstských novin.

TOULKA ZA ROHÁČI
A PLCHEM NA PETŘÍNĚ
nem v Kinského zahradě. Dobrodružnost
Toulky výrazně zvýšily
nefungující lampy na
smíchovské straně Petřína. Spokojení účastníci pak scházeli svahem
kolem Hladové zdi zpět
k Máchovi, kde na ně
čekal zlatý hřeb večera.
V hustém tisu kousek
pod pomníkem Jen vypátral plcha velkého,
kterého většina z přítomných viděla vůbec
poprvé v životě! Další Toulky v září, říjnu
i v zimě... Sledujte Malostranské noviny a fb
KampaNuly.
Jaroslav Cepák

v sobotu 11. září 2021

v parku na Kampě, kde od 15:00 vystoupí:

Horňácké cimbálové muziky
a další soubory, mužské
a ženské sbory...
SKLIZEŇ MALOSTRANSKÉHO VÍNA
KOŠTY VÍN, BURČÁKŮ A KLOBÁSEK!

Roháč

Plch velký

Foto: Archiv

Rok se s rokem sešel
a na Petříně se opět
objevili roháči, největší evropští brouci. Proto se 17. června
v 21.30 h sešla skupina
malostranských
i přespolních u Máchova pomníku a vypravila
se tyto broučí obry hledat. Zavítal mezi nás
i Jen Rychlý, který na
Petříně sleduje plchy
velké, další místní raritu. První letící roháč byl
pozorován ještě při čekání na opozdilé účastníky hned u pomníku.
Dalších několik včetně
samců s obřími kusadly
pak u jezírka s lachta-

XIII. MALOSTRANSKÉ
VINOBRANÍ + DOZVUKY
HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ

Spolupořádají:
Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS,
Muzikanti z Kampy a Agentura Ant. Vrby...
Za pomoci Městské policie, Dobrovolných
hasičů a OU MČ Praha 1, KampaNuly, Musea
Kampa, KC Kampa, Vojanových sadů, s.r.o.,
Malostranských novin.

VSTUP VOLNÝ!

VITAJTE!

Naše
Našeakce
akce
Bližší informace: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme

Tyršův dům: úterky 18.30 20.30 h + středy 18 - 20 h.

● VOJANOVY SADY
NEZNÁMÉ upřesníme

● KONEC LÉTA cvičíme
na ostrově Lošinj v Chorvatsku cca 10 dní viz www.
relaxartecentrum.eu (29.
8.-11. 9.?)

●Z NEBOVID NA PRAŽSKÉ JARO v září
●TURAS VÝLETY:
Zámek Radim VIII, Pivovary
Vysočiny X datum upřesníme
● Vždy 2x za měsíc v 18 h
Setkání s tarot
klubem 015
Učená toulka s tarotem.
Dr. J 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 MALOSTRANSKÉ TRHY na
Malostranském náměstí.
● RELAXARTE SANATORIUM cvičí
červenec - srpen Sokol -

● BASKET TURAS &
comp: ženy, muži všeho
věku, rekreačně od 14. 7.
vždy středy 19 - 20 h ve
velké tělocvičně Sokola
v Michnově paláci. Info Jara
Svátek: 605 131 136.
● Sobota 11. 9.
Malostranské
vinobraní - Horňácké
slavnosti park Kampa.
● Čtvrtek 16. 9. odpoledne
Spolkový den Park
Kampa.
● Čtvrtek 30. 9. odpoledne
DEN SENIORů Park
Kampa.
● Čtvrtek 21. 10. v 18 h
Muzeum hudby: odkládaná
KONFERENCE KAMPA,
MALÁ STRANA STŘED
SVĚTA - BÁSNÍCI MS
+ HYDEPARK

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.

Je běžným jevem, že
se věci častým užíváním opotřebují. Někdy
dokonce tak, že se musí
vyměnit. To samozřejmě
platí i o kolejích, zvláště když se jedná o koleje
tramvajové, navíc na tak
exponovaném místě jako
je Národní třída.
Tak se čas od času stane,
že místo cinkání tramvají začnou u Národního
divadla bušit sbíjecí
kladiva, jak to prožíváme letos v létě. Oprava
probíhá skutečně velkoryse, dokonce automobilová doprava je omezena
pouze na provoz jedním
směrem. Pokud to zdraví a kondice dovolí, jindy
pasažéři tramvají cupitají
okolo Zlaté kapličky pěšky.

Ukázněný cyklista
z Kodaně
Celkem běžná situace
však ukazuje jeden těžko
pochopitelný jev. Přestože je na Národní jeden
jízdní pruh volný a vozovka má k hrůze památkářů
hladký asfaltový povrch,
tak mnozí cyklisté jezdí
na svých kolech po zad-

NA STopě Kateřina
Klasnová

JAK SI REZIDENTI UŽÍVAJÍ
NATÁČENÍ TRHÁKU

Praha 1 se zase jednou
dostala do centra dění,
tentokrát v souvislosti s natáčením „hollywoodského
trháku“
The Gray Man. Že nejde
o žádné pokračování lehce erotického filmu Padesát odstínů šedi, jsem
pochopila podle výbuchů
a výstřelů, které otřásaly centrem a děsily asi nejen mého
psa a dceru. Máme totiž to
štěstí, že bydlíme naproti Rudolfinu a Čechovu mostu, kde
se odehrávala řada akčních
scének. Nejsem nijak úzkoprsá a chápu, že centrum
nepatří jen nám rezidentům
a že musíme vydržet slovy vedení radnice „trochu diskomfortu“, ale nebudu lhát, že
jsem z různých koncertů, demonstrací, maratonů či sletů
motorkářů nadšená. Ale víc
než samotné akce mi vadí, že

Filmaři komplikují
dopravu v centru
o nich dopředu nic nevíme.
A tak najednou člověk zjistí, že jsou výluky dopravy,
uzavírky ulic, nebo vyhrazené parkování pro film
a kouká na to jako z jara. Ke
cti radnice tentokrát vznikl
samostatný odkaz na webu,
kde byly vyznačené lokace
natáčení, ale přehledné ve
smyslu kde co bude nebo
nebude jezdit, to tedy nebylo
a řada lidí (jako já) si stránek
všimla stejně až ex post po
zuřivém googlování. A mnohem zajímavější než o čem
film je, by bylo se na oněch

stránkách dozvědět, kolik to
slavné dvoutýdenní natáčení přinese pro Prahu 1 peněz
a na co konkrétně půjdou.
Nejsou to jen krásy naší
matičky Prahy, kvůli kterým
jsme u filmařů tak oblíbení.
Ostatně v The Gray Man nehraje Praha jen samu sebe,
ale i Bangkok, jedno další
středoevropské město a dokonce jakýsi asijský stát. Zábory jsou totiž stále relativně
za hubičku. A dost často se
stávalo, že např. firmy za stavební zábory poněkud pozapomínaly platit a jednou
dokonce celých 30 milionů
korun za zábory skončilo
v kapse chytrého úředníčka,
než si toho radnice po letech
všimla. Tak nezbývá než
doufat, že ta „trocha diskomfortu“ za to opravdu stála…

Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

lážděných chodnících a to
ještě s výrazem, že se jim
chodci pletou pod kola,
když zrovna oni jedou.
V Praze to pak vypadá
takto: základním úkazem, který určuje, že
člověk je pánem tvorstva, je jeho jízda na
kole. Přitom, jestli je
v Evropě někde „Mekka“
cyklistů, tak je to Kodaň.
Právě v dánské metropoli je naprosto běžné,
že lidé tam, kde se chodí,
ze svého kola sesednou,
vše naprosto v klidu,
s respektem k ostatním.
Že by Kodaň byla postavena, naproti Praze, na
místě, kde země vyzařuje
více pozitivních sil? Za to,
jak se k sobě chováme,
ale země přeci nemůže.
SN srpen 2021

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

POZOR, JEDU! JSEM PRAŽSKÝ
CYKLISTA! KDO JE tady VÍC?

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

Co říkají hvězdy v srpnu

VŠE POTLAČENÉ SE
DERE NA POVRCH
Slunce pluje ve své
domácí královské záři
znamením Lva. Z jedné
strany je sevřené planetou
Saturn, ze znamení Vodnáře, z druhé strany planetou Uran, ze znamení
Býka. Vše, co bylo potlačené, se dere na povrch.
V tomto čase je skvělé si
nic nebrat osobně. Vše
je ve změně, ve vnitřním
i vnějším světě. Ať chceme, nebo ne, tak tlaky
jsou velké.
22. srpna Slunce vstupuje do znamení Panny, kde postupně procházejí planety Mars, Venuše

a Merkur. Panna je zemské
znamení stability, po emotivním létě se toto znamení
a planety snaží nastolit konstruktivní řešení
změn. Pět planet sluneční
soustavy je retrográdními.
Nedělají pohyb kupředu,
ale dozadu a dovnitř. Je
to planeta Jupiter a s ní
přicházejí témata, čemu
věřím? Planeta Uran, co
je skutečnou prométheovskou změnou? Saturn,
jaký mám vnitřní řád
a rytmus? Neptun, kde se
obětuji? Pluto, co je třeba očistit a co má zemřít
a znovuzrodit se?
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še
Jsme va !

ucho

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Zdravím Vás, Jano.
Prosím o radu. Mé
dvanáctileté dítě se
během covidu začalo
zavírat ve svém pokoji a samo do sebe. Nekomunikuje. Předtím
jsme spolu normálně
vycházeli. Co s tím?
Díky. Ivana
Ivano. Nejdříve je dobré
si uvědomit, že naše děti
vždy mají důvod ke svému
chování. Stejně tak jako
my jsme ovlivněni náročným pracovním dnem
nebo hádkou s partnerem.
Dospělí ani děti nedělají
nic jen tak naschvál, aby
někomu zavařili.
Všichni máme své radosti
a trápení. Současná doba
je bohatá na podněty, které v nás mohou vyvolávat
strach, vztek, bezmoc atd.
Máte vy ve svém okolí člověka, kterému se můžete
otevřeně svěřit? Pokud
ano, tak je to ideálně člověk, který vás vyslechne,
nepřerušuje vás dobře míněnými radami, nebo vám

dokonce nenalajnuje, co
a jak máte v dané věci
udělat. Tak to asi v dané
chvíli nechcete a nepotřebujete. Nikdo jiný, ani ten
nejbližší člověk, neví, jak
se opravdu uvnitř cítíte,
co prožíváte, a co je pro
vás to nejlepší.
Má vaše dítě takového člověka ve vás?
Někdo může namítnout,
že rodiče ví nejlépe, co
jejich děti potřebují. Jak
se mají chovat, jak vypadat. Jak udělat tohle nebo
támhleto.
Samozřejmě
jsou základy, které chceme
našim potomkům předat.
A tady to máme my rodiče
krásně jednoduché. Děti
nás neustále pozorují a učí
se od nás všechno nápodobou. To dobré i to méně
prospěšné. Asi jste to už
slyšeli, bez ohledu na to,
co dětem říkáme, ony vidí,
jak se ve skutečnosti chováme. A opakují to po nás.
Pokud si naši potomci
s něčím nevědí rady a potřebují od nás informace

Radí
Jana Hogan
nebo radu, sami si o ně
řeknou. Vzpomeňte si
na ty nekonečné otázky:
A proč…?
Podtrženo sečteno, pokud s vámi vaše dítě nekomunikuje, zkuste mu
být nesoudícím neradícím
uchem. A jestli máte pocit, že vůbec nic nepomáhá, nestyďte se obrátit na
odborníka. Profesionální
pohled zvenčí může být
velmi prospěšný pro obě
strany.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Vaše Jana Hogan
inzerce
inzerce

Kultura

Zpěvačka Josefína (VII.)
Franz kafka, Četba na pokračování

Všichni pištíme

Foto: Archiv SN

Je to vůbec zpěv? Není to
přece jen pouhé pištění?
Jenže pištět dovedeme
ovšem všichni, to je ta
pravá dovednost našeho
národa, či spíše vůbec ne
dovednost, ale charakFranz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
s břitkým smyslem pro humor

teristický životní projev.
Všichni pištíme, ale nikoho samosebou nenapadne
vydávat to za umění, pištíme, aniž bychom na to
mysleli, ba aniž bychom
to pozorovali, a jsou mezi
námi dokonce takoví, kteří ani nevědí, že pištění
patří k našim zvláštnostem.
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[

Slavné ženy

Marie Laudová

Co nového
za vodou

[

Herečka Národního divadla
www.malostranskenoviny.eu

Elmar
Klos,
vnuk

-Pokračování příště-

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
Hana
Benoniová,
kolegyně

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

kde to je

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Na jakém domě na
Starém Městě je reliéf tohoto
modrého koníčka?
Nápověda: Hledejte na Malém náměstí.

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Pamětní deska Alberta Einsteina je na domě na Staroměstském
náměstí č. 17. Správně: Jan M.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

Lhostejno kde sedíte,
dbejte na posazení hlasu
Marie (1869 - 1931) začínala jako ochotnice v karlínském Pokroku. Od roku
1889 byla angažována do
Národního divadla, kde
soupeřila o role s Hanou
Kvapilovou. Členkou činohry Národního divadla

Jiřina
Štěpničková,
žačka

byla do roku 1921, poté se
stala oblíbenou pedagožkou. Její výuku zúročila
např. Jiřina Štěpničková.
Při výuce dbala na posazení hlasu, podtext slov
a vět a také pozorování
lidí a jejich chování.

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
srpen 2021 / XII. ročník
● Redakce, inzerce: Monika Höppner
● Grafika: Marek Šíma
● Foto: Míra Lédl
Ještě línější
Pro
líné
● redakce@staromestskenoviny.eu
● telefon: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

inzerce

HUDEBNí tábory
V praze pro děti
O

Lektorka Lucie Doušová

Tábory jsou určeny všem dětem ve věku od 3 do
10 let, bez ohledu na předchozí zkušenosti.
Děti se seznámí s nástroji, na které se naučí hrát.
Kde: Michnův palác, Všehrdova 23-19, Praha 1
Kdy: 15. 8. - 19. 8., 22. 8. - 26. 8.

www.luciehraje.cz

● Týmová,

JUGGER

míčová, bojová a strategická hra
● Kroužek pro děti od 9 do 12 let
● Každý čtvrtek 17 - 18 h, Masná 18, Praha 1
● Přihláška Petr Studénka: 608 551 919

