10 000
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Staromestske
Noviny
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

telefon: 777 556 578

Foto: Archiv
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vášnivý
příběh
slečny
jarmily
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podniky

Kapitán Korda

Na stop ě
SYMPAŤÁK MARTIn
Sympatický Martin z Lodě
Pivovar, Štefánikův most,
Dvořákovo nábřeží, kotviště
číslo 19, nese pivo
Republika za 49 Kč.

senioři prahy 1
pluli po vltavě

Hvězda
operety
Jarmila
Novotná
& šlechtic
Jiří Daubek

př Míst
íbě ní
hy
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inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen na
místní živnostníky straně 5

CAFÉ
TRUHLÁRNA
Františkánská zahrada
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

Foto: Roman Korda

redakce@staromestskenoviny.eu
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Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

výročí

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 9/ roč. XII
15. září 2021

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

VZHůRU NA JADRAN!

Léto 2021 u moře!

Doprodej

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
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

gurmánuv
koutek

restaurant
kotleta
U Radnice 2

Vepřová žebra
na medu
359
Kč

HEREČKA CARMEN
MAYEROVÁ SLAVILA
NAROZENINY.
GRATULUJEME!

Pozn.: Polední menu
od 109 do 189 Kč

Jednou větou...
Monika
Höppner

Redakce
Staroměstských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Osud míchá
karty, my
hrajeme!

Slyšeno: Na Národní

Počasí

19°C

září
Teplé září,
říjen se mračí.

Posílejte
nám své tipy!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Carmen s Petrem
Kostkou a dcerou
Terezkou na dovolené
na Orlíku
Herečka Carmen Mayerová oslavila 11. září neuvěřitelné 77. narozeniny.
Redakce novin gratuluje
a přeje Carmen hlavně hodně zdraví a mnoho šťastných
dní s rodinou i v divadle.
Carmen žije v Klimentské
ulici již 50 let s manželem
hercem Petrem Kostkou, se kterým vychovali

čtyři dcery. Příští rok oslaví
manželé zlatou svatbu, brali se spolu na Staroměstské
radnici. Carmen se daří
i v práci, můžete ji s manželem vidět ve Studiu DVA
ve hře Oscar pro Emily, nebo
s dcerou Terezou Kostkovou
hraje ve Viole na Národní
v představení Hodně smíchu a pár slz.

Anketa Staroměstských novin

Co vám chybí v centru
Prahy?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
Vltava

Staré
město

Principál Divadélka Romaneto

Míra
Lédl

Hbitý
fotograf

Hana
Francová

„Průjezdnost
Smetanovým
nábřežím.“

„Více pěších
zón bez
aut.“

„Chybí pekař,
řezník, mlékárna,
železářství.
To vše zrušili
a ruší.“

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (12)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„Moře. Vše
by bylo jiné,
místo Národního
muzea Námořní,
sv. Václav by byl
na voru...“

„Víc zeleně
a posezení
k odpočinku
a povídání…“

„Čili: Nic… Jen
více stromů.“

Roman
Korda

9 037 obyvatel

HaFstudio,
varhanice

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Zpravy

SENIOŘI VYPLULI
NA VLTAVU

Naši senioři letos již podruhé vypluli
6. září na Vltavu, do karet jim hrálo také
překrásné počasí, které přímo vybízelo
k venkovním aktivitám. Plavba to byla
tříhodinová a za doprovodu orchestru.
Příjemná večerní plavba
vedoucí od ostrova Štvanice až pod Barrandovské
skály seniory z Prahy 1
velmi potěšila. Skvělou atmosféru při plavbě doladil
orchestr Big Band Biskupcova. Supermoderní
loď Grand Bohemia nabízí
vnitřní i venkovní prostory,
pódium, taneční parket.
Pro cestující bylo přichystané skvělé občerstvení
v podobě lehké svačiny se
studenými i teplými nápoji.
Na palubě se sešlo více než
130 lidí.
„Pracovně to nazýváme
plavba pro seniory, ale
já bych to spíše pojmenoval, jako rodinný výlet.
Máme spoustu lidí, kteří

s námi jezdí pravidelně již
po dlouhá léta. Stále však
přicházejí noví a noví přátelé, a tak se naše rodina
opravdu rozrůstá,“ uvedl
místostarosta Prahy 1 Petr
Burgr, který během plavby
družně konverzoval skoro
s každým účastníkem.
Počasí opravdu přálo,
k tomu zněla nádherná
hudba a řada přítomných
vyrazila i na taneční parket, kde tančila jak o život.
Letos to byla už plavba poslední, ale i přes zimu má
Středisko sociálních služeb
společně s Prahou 1 připravený bohatý program
plný zábavy i vzdělávání.
Senioři z Prahy 1 se mají na
co těšit.

inzerce

Foto: Archiv, MČ Praha 1
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

VYPLULI LODÍ GRAND BOHEMIA
VLTAVU. POČASÍ JIM PŘÁLO

3

Dívka ze str. 3

Bouřlivý
rok
1921

ště
Kolik má slečna nohou?
Místní mistryní ve stoji na
jedné noze se stala Jana
Dlouhá (19). Vydržela v této
pozici stát tři dny.

Foto: Youtube

Všichni tančili jak za mlada

Malý oznamovatel
staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

Místostarosta Petr Burgr se při
plavbě ukázal jako skvělý moderátor

Senioři si plavbu užili

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
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MILAN HERMAN, MANA
NATÁČENÍ KOSTELNÍCH

Co nového v redakci

Kluci z REDAKCE
projeli republiku
Foto: Marcela Varinská

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

KOSTELNÍ SLAVNOSTI, PROJEKT MARKÉTY FASSATI
Redakce novin
na cyklovýletě
Tak to stálo za to! Marek (grafik)
a Lukáš (koordinátor distribuce,
listonoš), páteř redakce novin,
se pořádně o prázdninách rozjeli
a projeli kus republiky na svých
vymazlených kolech. „Začínali
jsme náš cyklovýlet v Olomouci
a dojeli jsme až do Prahy. Jeli jsme
to týden. Několikrát jsme zmokli,
střídali terén naštěstí bez nehod
a zažili opravdu velké dobrodružství. Spali jsme v kempech pod
stanem a všude jsme rozsévali
Staroměstské a Malostranské
noviny,“ zavzpomínal Marek na
prima prázdniny. Teď oba vzorně
chodí do školy a do tanečních
a do toho plánují další dobrodružství na kole. Pojedou do Plzně zkontrolovat pivovar.

S myšlenkou projektu Kostelní
slavnosti přišla skvělá česká
sopranistka Markéta Fassati,
se kterou spolupracuje Milan
Herman víc než deset let...
● „Snažíte se lidem
v této době, kdy kultura
živoří, přinášet Kostelní slavnosti... Kdy bude
další koncert?“
„V čase, kdy se umělci nemohli potkávat se svými
posluchači naživo, jsme natočili sedm koncertů z kostelů Prahy 1 a přenášeli je
divákům pomocí internetu
tzv. on-line. Přenos osmého
koncertu chystáme na 30.
září.“
● „Jaké kostely na Praze 1 jste v rámci cyklu
navštívil?“
„První koncert s větším or-

chestrem jsme přenášeli
z kostela sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí.
Poté jsme navštívili kostel
sv. Martina ve zdi, kostel
Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána
v Nerudově ulici, kostel sv.
Karla Boromejského, kostel
sv. Jindřicha a sv. Kunhuty,
kostel sv. Tomáše na Malé
Straně, chrám s klášterem
Panny Marie Sněžné a brzy
budeme natáčet v kostele
sv. Josefa na Malé Straně.
Natáčení v historických
kostelech je pro mě vždy
nádherným zážitkem. Poté,

co opadnou obavy, zda je
vše technicky připraveno
na natáčení, dozvídám
se spoustu zajímavostí o historii kostelů.“
● „Kde mohou čtenáři
koncerty shlédnout?“
„Důležité je zmínit, že
Kostelní slavnosti mohly vzniknout díky podpoře MČ Praha 1 pod
záštitou pana starosty
Petra Hejmy. Záznam
jednotlivých
koncertů
najdete na stránkách MČ
Praha 1 nebo přímo na
webové stránce www.
kostelnislavnosti.cz.“
● „Vaše práce je rozmanitá, čemu všemu
se věnujete?“
„V době covidové se moje
pracovní aktivity v uměleckém managementu

téměř vymazaly a velmi
pomalu se je nyní daří
obnovovat. Jsem rád, že
jsem v tomto roce zvládl zasednout do poroty
pěvecké soutěže Brdský kos u nás v Mníšku
pod Brdy. V létě jsem se
zúčastnil
uměleckého
tábora pro mládež Live
Art Camp. Celoročně se
věnuji projektu Art Life
Magazine 25, který ve
velmi speciálním balení
přináší fotografie předních českých fotografů.
Vedle toho nahrávám
hudbu ve svém studiu
a natáčím videoklipy
a nejnovější aktivitou
jsou právě on-line přenosy. Více informací
o mně najdete na stránce
www.milanherman.cz.“

Malostranské večery pod
širým nebem
Zveme vás na divadla i koncerty!

● Koncerty v 19 h: 1. 9. Paní Tau, 5. 9. HERna,
8. 9. Adéla Radimcová, 9. 9. Blue Grizzly, 15. 9. Still in The
blues, 16. 9. Deliou - harfa a housle a umění vůně Rafaela.
Další koncerty 22. a 23. 9.
● Divadlo: 14. 9. v 18 h Oživlá Laboratoř - alchymistická
show. Od září zahajujeme víkendové pohádky.
● Hrajeme na adrese Jánský vršek 8. Vstupné dobrovolné.

Program na www.divadloapropo.cz

Pořádá Hospůdka Kellyxír, Muzeum alchymistů a Divadlo Apropo.
Akce je podpořena grantem MČ Praha 1.

Volejte ihned:

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

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!
777 556 578

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

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

MANAŽER A PRODUCENT:
H SLAVNOSTÍ JE ZÁŽITEK

Markéta Fassati dostává kytku od místostarosty
Petra Burgra po koncertě v chrámu
Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí

černá
kronika

Zdenka Procházková-Hartmann
Ve věku 95 let zemřela
25. 8. česko-rakouská
herečka a konferenciérka, první manželka
Karla Högera, Zdenka
Procházková-Hartmann.
Byla nejstarší aktivní
českou herečkou. Navzdory vysokému věku
se téměř do posledních
chvil věnovala herectví,
zejména v televizi a ve filmu. Účinkovala v řadě televizních seriálů, ve filmu
ztvárnila například Lídu
Baarovou ve stejnojmenném snímku Filipa Renče. Ráda spolupracovala
s mladými umělci a zajímala se o kulturní dění.
Pravidelně se vracela do
Městských divadel pražských, kde si nenechala
ujít většinu premiér. Čest
její památce.

inzerce

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

CAFÉ TRUHLÁRNA
Františkánská zahrada

Myslím, že můžeme
směle říct, že všichni
návštěvníci si zamilují Františkánskou
zahradu. V tomto půvabném zákoutí již tři
roky působí neméně
krásný podnik s názvem Café Truhlárna. Nabízí výběrovou
kávu z české pražírny
Doubleshot, řemeslné
buchty či koláče nebo
nějaký ten drink.
Františkánská zahrada
byla vždy útočištěm pro
místní obyvatele, unikajícím před ruchem
Václavského
náměstí
a okolí. To si vzala za své

i majitelka podniku Lenka Studená. Pohoda a klid
pro lokální klientelu. I tak
lze popsat koncept Café
Truhlárna. Mimochodem
název kavárny není náhodný. V prostorách, kde
nyní působí paní Studená
a její tým, dříve existovala
truhlárna.
Fantastickou kávu asi
nemusíme více rozebírat.
Rozhodně však stojí za
to ochutnat i řemeslné
buchty či slané quiche.
Máte chuť na osvěžující

domácí limonádu? Žádný
problém! Samozřejmostí
je i skvělý výběr vín z Pálavy. A potěšíme i pivaře.
V Café Truhlárna si můžete dát pivo z vyhlášeného pivovaru Matuška.
Café Truhlárna rozhodně
nestojí na místě, ale pokračuje v rozvíjení úspěšného projektu. A tomu
skládáme velikou poklonu!.

Provozovatelka kavárny
Lenka Studená s Patrikem,
Bárou a Maruškou

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Otevřeno je 8.30 až 20 h,
o víkendu 9.30 až 20 h.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Café Truhlárna je stejně
jako zahrada oázou v centru metropole. Držím palce!“

Pohled
zvenčí

V kavárně
si pochutnáte

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

Foto: Petr Našic

Foto: Archiv M. Hermana a MČ Praha 1

ZA PODPORY MČ PRAHA 1, KTERÉ NATÁČÍ MILAN HERMAN

Milan Herman
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VÁŠNIVÁ JARMILA NOVOTNÁ
ŠLECHTIC: BYLA TO LÁSK
Jarmila vzpomíná: „Rodiče mi dovolili
vinohradském divadle statistkou. Po
malém vystoupení mě vyhledala paní
manželka K. H. Hilara, ředitele Národního
„Prý jestli bych se nechtěla stát elévkou Národního divadla. Pár dní nato
pořádala Česká obec sokolská na Vyšehradě Nastolení Libušino s Emou
Destinnovou. Můj otec
si dodal odvahy, šel za ní
a svěřil jí, že má dceru,
která nemyslí na nic jiného, než na zpěv. Poprosil
ji, jestli by si mě poslechla. Koncem července
1923 jsem šla s tlukoucím srdcem do bytu Emy
Destinnové. Uvítaly mě
dvě černé kočky, což mě
potěšilo a rozptýlilo moje
obavy.

Pěkný hlas
Prohlásila, že mám opravdu pěkný hlas. Začala mi
dávat hodiny. Vlastně ona
rozhodla o mém budoucím životě.

Seznámení

Na můj privátní život mi
času nezbývalo a snad
proto pro mě jednoho dne
poslal Jiří Lobkovic auto,
které mě mělo přivézt na
bál v Lobkovickém paláci.
Byl rok 1926. Dveře u auta

mi otevřel Jiří Daubek,
který se s Jiřím Lobkovicem přátelil. Pan Daubek
se měl zároveň celý večer
o mě starat. Byl to nezapomenutelný večer. Tančila bych snad celou noc,
ale slíbila jsem mamince,
že přijdu nejpozději dvě
hodiny po půlnoci.

Osudová láska

Požádala jsem Daubka,
aby mě odvezl domů.
Při loučení mě požádal
o schůzku. Poprvé v životě jsem se zamilovala. Od
té chvíle jsem si nepřála
nic jiného, než být s ním.
To se mi splnilo. Strávili
jsme s Jiřím celý život.

Rytířský rod

ny. Můj bratr se nedávno
oženil s princeznou Olgou
Dietrichsteinovou. Jsme
velmi rozvětvená rodina,
mnozí sídlí na zámcích
v Čechách i na Moravě.
Můj děda je jeden ze sedmi zakladatelů Národního divadla.

Rod Daubků

Ještě později jsem se
dozvěděla, že rod Daubků se velmi zasloužil
o potravinářský průmysl
v celé naší zemi. Když mi
to všechno vyprávěl, jako
by se styděl. Byl velmi
skromný a pracovitý.“

Jarmila
stručně

Až za dlouho, to už jsem Nejlepší zpěvačka své
koncertovala po celé naší doby. Přítelkyně rodiny
zemi, mi Jiří řekl, kdo TGM. Její poslední rolí
vlastně je. Zpívala jsem v Metropolitní opeře v N.Y.,
právě v Brně, kdy mi po kde zpívala od r. 1940, byl
představení říkal: Víš, princ Orlofsky v operetě
Jarmilko, já pocházím Netopýr 15. 1. 1956.
z rytířského rodu. Mám
statek v Litni u Berouna,
mlýn, pivovar, lihovar,
sladovnu. Byt v Praze, Jarmila Novotná se naroBrně, kde mám i příbuz- dila 23. září 1907 v Praze.
Zemřela 9. února 1994
né. V Brněnci na Moravě
v New Yorku (USA).
máme také statek s mlý-

Víte, že...

Jarmila Novotná

inzerce

PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
NEHTOVÁ ROVNÁTKA
Profesionální péče o nohy
pro celou rodinu
Yvona Kadeřábková
Členka České podologické společnosti
Moderní péče o nohy, pomoc při ošetření ztluštělých
a mykotických nehtů, nasazení nehtového rovnátka,
reflexologickou masáž…
Těším se na Vás!
Objednávky: 606 347 573, pokud hned nezvedám telefon,
pracuji, zavolám Vám zpět.
Adresa: Poliklinika Národní, Národní 9, Praha 1
3. np. - výtah k dispozici, platby v hotovosti

Foto: Archiv

monika Höppner

býti ve
jednom
Baldová,
divadla.“

Tema
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NOVOTNÁ A tajemný
KA NA PRVNÍ ODVOZ

Kalendárium
Starého Města
září

Eduard
Herold
malíř

Ludmila
Červinková
pěvkyně

Zuzana
Dřízhalová
herečka

Otakar
Vávra

režisér

● Václav K. Klicpera
*23. 11. 1792 Chlumec
nad Cidlinou
†15. 9. 1859 Praha
Dramatik, Stavovské
divadlo.

Jarmilin manžel Daubek
byl majitelem liteňského
panství (měli dvě děti)

Jarmila s manželem Jiřím
byli sezdáni 16. 7. 1931

● Josef Frankovský
*13. 5. 1840 Praha
†15. 9. 1901 Praha
Komik, Prozatímní
divadlo.
● Otakar Vávra
*28. 2. 1911 Hradec Králové
†15. 9. 2011 Praha
Režisér, scénárista.
Jeho žáky byli Miloš
Forman, Jiří Menzel,
Věra Chytilová...
● Ludmila Červinková
*29. 4. 1908 Praha
†16. 9. 1980 Praha
Pěvkyně, Národní
divadlo.
● Eduard Herold
*16. 9. 1820 Praha
†5. 8. 1895 Praha
Malíř, ilustrátor.
● Zuzana Dřízhalová
*27. 1. 1975 Praha
†16. 9. 2011
Herečka, hostovala
v Národním divadle.

Jarmila Novotná na stokoruně
z roku 1931 od Maxe Švabinského.
Je po ní pojmenována také planetka

zde může
být váš
inzerát!

Praktický nápad (3/3)

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

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

Nimrod Pusinka zamířil a střelil.
Magnet broky přitáhl.

Další vtip příště

A šťastný lovec šel domů s kořistí, což se mu
jakživo nestalo.
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Charita

KampaNula

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

NA MALÉ STRANĚ TO ŽIJE ANEB
VŠICHNI SE PTAJÍ, KDE ŽE TO HRAJÍ?

Specifickým rysem této
naší malé čtvrti jest, že
de facto každý den se
někde scházejí muzikanti, by naživo hráli
a zpívali. Velmi to přispívá i všemi opěvovanému
geniu
loci.
Mimo velké slavnosti - Kampa Střed Světa
a Vinobraní na Kampě
v parku, jsou různé jamy
a koncerty ve Werichově vile, v Muzeu hudby,
u Malého Glena, v Dobré trafice, Klubu Újezd
ale i v Museu Slivowitz na Klárově. A uvidí
se, jak sezona začne
v Rubínu, divadle Na

Prádle,
Baráčnické
rychtě, na AMU, v kostelech… Malostranská
beseda nabízí denně
hudební, bálové, plesové i divadelní bonbony
a koncem léta ještě leccos i na Střeleckém ostrově. Pravidelně hudba,
zpěv zaznívá z kavárny
Čas, Klubu Šatlava, Domečku Sally KC Kampa, Napa baru a Nicolas baru. Snad přibude
i Rybárna Skautského Institutu na Kampě
a VIA na Újezdě.
Týden začíná nedělním
večerem v kavárně Čas,
kde přátelé Aleše Pražá-

ka jamují. V Čase se ale
hraje dle programu každý den…
Každou druhou neděli
v měsíci od 16 do 19 h
je v Domečku - Salle
super JAM JAZZ SESSION
starých
jazzmanů
a
zpěvaček!
Další dny hudba dle
rozpisu na stránkách
KC Kampa. V Mandlu
Botega se opět snad rozběhnou hudební večery.
Hrává zde Sdružení Petřín a Folklor Trio.
V klubu Kavárny N Míšeňská 3 se v suterenu jamuje. Zrovna tak
v Mostecké 4 a v Šatlavě

v Saské (hudba a zpěv 3x
týdně). Ostatně Bar a galerie NaPa v Prokopské
nabízí Dixieland hraný
mladými... Kousek výš
na Tržišti v Nicolas baru
se hraje v pondělí, ve
středu i ve čtvrtek, většinou country & pub Muzikantů z Kampy.
Hudební sopkou se stala
Lucie z Ráje (z Tržiště),
která se svou harmonikou rozsvěcuje večery,
kde se objeví. V hospodách, vinárnách v Michnově paláci...
Na
Jánském
vršku
v Kellyxíru se rozjelo divadlo i hudební večery.

Folklor Trio
a Petr Samšuk
V Kostele Na Prádle
v Říční hrává 2x ročně
Pepa Kocůrek s Hradčanským
orchestrem
(taky na Nový rok U hrocha). V kostelíčku jsou
další produkce… Vánoční hraní a zpěvy na Kampě u Karlova mostu jsou
akce zcela specifické.
O tom ale příště.
JiKuč

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme
● 7. 10. 16 h? LORETA
(K. Kublbecková) - počet
omezen
● TOULKA TAROTEM
s TAROT KLUBem 015, Dr.
J. Hůlek: 737 142 294, 1x
měsíčně
● VYCHÁZKY pro rodiče
s dětmi Malou Stranou +
Kampou s P. Dvořáčkovou:
www.prahahrave.cz, tel.
731 802 799
●12. 10. 16 h KROUŽKOVÁNÍ PTACTVA ve Velké
Strahovské zahradě - Dr.
J. Cepák
● 15. - 17. 10. (s TURAS)
PIVOVARY Vysočiny
● 21. 10. 18 h Muzeum
hudby (s KSS) XIII.
KONFERENCE - KAMPA, MALÁ STR., PETŘÍN,
STŘED SVĚTA + BÁSNÍCI
Doporučujeme
● Každý týden NAUČNÁ
STEZKA PETŘÍNEM,

odpol. pro školy i rodiny.
Petrinskainiciativa@gmail.
com, mob. 773 247 227
● BASKET TURAS stř.
19 - 20 h v Gymn. Josefská.
J. Svátek: 605 131 136
● Relaxarte Sanatorium od 20. 9. 3x týdně
ve školách Josefská a ZŠ
Karmelitská. www.relaxartecentrum.eu
● Čtvrtky od 16. 9. v 17.30 h
ARGENTINSKÉ TANGO
na Újezdě 26 , VIA. Info
Háta: 723 643 875
● 16. 9. 16 h SPOLKOVÝ
DEN na Kampě
● 22. 9. od 20 h Domeček
- Salla PAŘÍŽ LUDVÍKA
XV. - Karel Holub
● 30. 9. odpol. DEN SENIORŮ na Kampě
● 2. 10. Malostranské
moštování - Vojanovy
sady (SOPMSH)
● 13. 11. MALOSTRANSKÝ CANDRBÁL (SOPMSH) Malostr. beseda

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.

Co jsme komu udělali,
musí si myslet nejen
obyvatelé Prahy 1, ale
Pražané
všeobecně.
Zásah do dopravních komunikacía tím vyvolání
všeobecného dopravního
kolapsu, jaký zažíváme
na začátku letošního září,
nemá obdoby. A vůbec se
nejedná jen o řidiče. Automobily zacpané ulice kolem Národní třídy, které
se nemohly, díky dopravním opatřením z přilehlých ulic, vymotat, vyvolaly nedýchatelné prostředí
i pro ty, kteří nemají s automobilismem nic společného, jen mají smůlu orientací svých oken.
A tady je ten zádrhel. Ještě
se dá chápat často propagovaná priorita současného vedení magistrátu,

V centru se
kope první liga
upřednostnit cyklistiku na
úkor automobilistů, sice
úplně nesouhlasíme, ale
budiž. Jenže výsledkem
sledovaného magistrátního snažení, které se dá
shrnout do hesla: Já jsem
cyklista, kdo je víc, odnášejí především chodci.
A když k tomu přidáme
neschopnost řešit parkování a jízdu koloběžek

NA STopě Kateřina
Klasnová

STÍNY NAD STÍNADLY A CO
NA TO PAMÁTKÁŘI?
Kdybych nežila na Malé
Straně, chtěla bych bydlet v Anežsko - Haštalské
čtvrti. Okolí Anežského
kláštera, Haštalu, Obecního
dvora, Řásnovky, Kozího
plácku - míst, která unikla
asanaci Starého Města, to
má neskutečné kouzlo. Jsou
to magická místa, kam ráda
chodím a kde mám na rozdíl
od Malé Strany pocit, že to
tam žije a nikoli turistickým
ruchem. Není divu, že řada
„foglarovců“ se domnívá, že
právě tato tajemná zákoutí byla předlohou pro děj
Rychlých šípů. Jedna ulice
dokonce dostala pojmenování Ve Stínadlech. A právě
v této úzké a krátké uličce
má za nedlouho vyrůst pětipatrový dům s třemi podzemními patry garáží. Dům
na vizualizacích vypadá jako
špatný vtip, ale investor to

Bude to tak
vypadat?
myslí smrtelně vážně. A myslí to vážně už dlouho, jen
teď se realizace záměru nebezpečně přiblížila...
Dodnes se pamatuji na svůj
údiv, když mě sousedé, kterým dům zastíní vnitroblok,
před lety pozvali na budoucí
stavební parcelu. Nechápala jsem a dodnes nechápu,
jak se na pozemek zvíci „psí
boudy“ může vmáčknout
taková obluda. A jako tehdy
tak i dnes považuji za největší chybu (i když omyl to určitě nebyl), že pozemek magistrát vůbec prodal. Kdyby

si ho Praha nechala, nic
z toho by se nedělo.
Ani trochu se nedivím
místním, že se tak tvrdošíjně brání výstavbě, která
nerespektuje genius loci
této čtvrti. Kdo Prahu 1
nemiluje a neumí chodit
s očima otevřenýma a vnímat unikátní krásu tohoto místa, nepochopí. Celé
roky se dařilo výstavbu odkládat, ale donekonečna to
nepůjde. V územním plánu
je místo vedeno jako stavební pozemek a teď už je
na památkářích a Praze 1,
jak se k projektu postaví. Jestli bude hájit zájmy
památkové zóny a obyvatel nebo jako už tolikrát
upřednostní komerční zájmy. A co vy, tipnete si, jak
to dopadne?

Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

po chodnících, tak není
o čem diskutovat.
A to stále mluvím jen
o středu Prahy. Letos
v září se podařilo dopravně paralyzovat nejen
Prahu 1, stejný obrázek vidíme na Žižkově, Vinohradech, nebo v Holešovicích.
Tak když to shrneme: Maminka si vyjde s kočárkem
do parku, pokud potřebuje
přejít ulici, bude muset najít dostatečně velkou mezeru mezi stojícími auty.
To, že plíce jejího potomka
při tom míjejí jen o několik
decimetrů dýmající výfuk,
jistě ráda oželí, protože si
je vědoma, že má vlastně
štěstí, náhodou nemusela
na chodníku uskakovat
před jedoucím cyklistou,
ani koloběžkou.
SN září 2021

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

DÍKY DOPRAVNÍM OPATŘENÍM SE
NEDÁ V PRAZE DÝCHAT A ANI CHODIT

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 září

CO JSME ZASELI,
TO SKLÍZÍME
Měsícem září Slunce putuje znamením
Panny, 22. září vstupuje
do znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost. Panna je znamením
sklizně. Co jsme zaseli, to
sklízíme. Je znamením
země, která vydává své
plody, a slaví se dožínky.
Panna také představuje
schopnost
a způsob myšlení a analýzy. Také způsob, jakým
umíme situace trávit,
naše břicho a střeva.
A to jak psychicky, tak
i fyzicky. Proto se v tomto období víc hledají

konstruktivní řešení situací, než emotivní.
Přispívá k tomu i znamení Vah. Váhy jsou rození
diplomaté, vyvažují, rozvažují a hledají cestu mírumilovnějšími způsoby.
Saturn, Pluto, Jupiter
a Uran se stejně jako
v minulém měsíci drží
ve zpětném chodu, jejich
energie se soustřeďuje
více na vnitřní procesy,
než pohyb kupředu.
V tomto období je aktivní osa znamení Panny
a Ryb, což je zaměření
pozorností na sociální
a zdravotnickou oblast.
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še
Jsme va !

ucho

Kultura

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Dobrý den, Jano. Naše
dvě děti spolu špatně
vycházejí, neustále se
hádají, někdy si i ubližují. Jak to mám změnit? Díky. Pavla
Milá Pavlo. Vztahy mezi
sourozenci nám krásně
zrcadlí, jak to máme doma nastaveno. Nejen ve
vztahu dospělý - dítě, ale
také ve vztahu dospělý - dospělý. Děti se od nás učí
hlavně nápodobou, neustále pozorují, jak se chováme,
bez ohledu na to, co říkáme, jak by se měly chovat.
Už jste někdy přiběhli za
svými hádajícími se dětmi
se slovy: „Okamžitě přestaňte nebo …“ Dosáhli jste
skutečný klid a mír?
Přesvědčení, že rodič má
být rozhodčí v roztržkách
mezi sourozenci, je jedním z rozšířených omylů.
Daná záležitost může mít
svůj prazačátek v situaci,
která vznikla před týdny,
měsíci či roky, o které my
nemáme ponětí. Jakmile
se postavíme do role soud-

ce a obviníme jedno z dětí,
obvykle to starší dítě, to
pak ztrácí chuť nám cokoli
vysvětlovat. Patrně je na
roli viníka už zvyklé a tak
se nám zase podařilo jej
utvrdit v přesvědčení, že
mu křivdíme, nerozumíme
mu, asi ho už nemáme rádi
a ono svého sourozence
ještě více nesnáší.
Rodič soudce tedy vznesl
svoje obvinění a teď ještě po proviněném chce,
aby se hned teď a ze srdce
omluvil. K dovršení všeho
často následuje „spravedlivý“ trest.
Jak tedy jinak? Kde a jak
se děti mají naučit, jak řešit spory? Jak se postavit
šikanujícímu spolužákovi,
učitelce, šéfovi? Jak se na
někoho zlobit a nepřestat
ho mít rád? Jak ustupovat
a hledat kompromis? Samozřejmě s námi rodiči.
A jak je to naučíme? Tím,
že nebudeme jejich spory řešit za ně a dáme jim
prostor se tyto dovednosti
naučit. Pomoci, jen když to

Radí
Jana Hogan
bude nezbytně nutné. Nestavět děti proti sobě. Společně hledat řešení tak, aby
byli spokojení všichni.
Tento přístup může jít proti
všemu, co jste dosud v životě prožili. Hledání kompromisu a smíru není silnou
stránkou české kultury.
Důsledky vidíme naprosto
všude. Při hlubším hloubání to však dává smysl. Pokud chceme naučit nějaké
chování, potřebujeme ho
sami žít.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Vaše Jana Hogan

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

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

inzerce
inzerce

Realitní makléř
Mgr. Filip Tretiník
Rádi se ujmeme
prodeje nebo
pronájmu vaší
nemovitosti!

Líza

Filip

RE/MAX Diamond Group
Samcova 1, Praha 1
Telefon: 608 055 943
E-mail: filip.tretinik@re-max.cz

www.re-max.cz/filiptretinik

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

Pištění bez mezí

Foto: Archiv SN

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,
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
s břitkým smyslem pro humor

kteří ani nevědí, že pištění patří k našim zvláštnostem. Kdyby tedy bylo
pravda, že Josefína nezpívá, nýbrž pouze piští, a že
snad dokonce, jak se aspoň mně zdá, její pištění
sotva překonává obvyklé
meze – ba nestačí snad se
silami ani na toto obvyklé
pištění.
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Slavné ženy

Vlasta Urbanová

[

Co nového
za vodou

[

Pěvkyně Národního divadla
www.malostranskenoviny.eu

Jiří
Jirouš,
manžel

-Pokračování příště-

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
Václav
Talich,
dirigent

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

kde to je

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Tohle je hodně těžké. Na rohu jakých ulic je socha muže na obrázku?
Nápověda: To si zaslouží velkou nápovědu: Muž je havíř.

Nejen s loutnou
dokázala divy

Vyluštění hádanky minulého
čísla: U černého koníčka, Malé náměstí 14 (koník má nyní modrou
barvu). Správně: Jaroslav S.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

Vlasta Urbanová (1914
- 2004) byla vynikající
operní pěvkyní Národního divadla. Její hvězdnou dráhu odstartoval šéf
opery Národního divadla
Václav Talich. Zpívala mnoho krásných rolí,

Alois
Hába,
skladatel

zejména v operách Verdiho, Pucciniho, Bizeta,
Gounoda a také Mozarta.
Vystupovala také v Belgii,
Nizozemí a Švýcarsku. Až
do své smrti byla provdána za dirigenta Národního
divadla Jiřího Jirouše.

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.
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budoucnost podle domovních znamení
Markéta Vostrá ● Taroty ● Astrologie ● Přednášky ● Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

22. září vstupuje Slunce do znamení Vah a nastává podzimní rovnodennost.

Domovní znamení „U tří housliček“
Nerudova ulice 210/12

Markéta
Vostrá

● Žije na Malé Straně ●
Spisovatelka, šéfredaktorka časopisu Rituals,
astroložka, vykladačka
Tarotu ● Kreslířka a terapeutka s téměř 30letou
praxí ● Vydala osm
úspěšných knih o astrologii a Tarotu ● Přednášková činnost, pořádání seminářů na vlastní Tarotové škole.

Znamení Vah přispívá
do toku dějů schopností velmi dobře vycítit
pravou míru a to zejména ve vztazích. Kde
je čeho již přespříliš
a kde naopak málo na
to, aby se dalo hovořit
o oboustranně harmonicky
prožívaném
vztahu. Znamení Vah
udržuje
dynamickou
rovnováhu, tak aby
nevznikala diference.
Znamení Vah je jediné,
které je ve zvěrokruhu předmětem, nikoli
člověkem, zvířetem či
kombinací obojího. Do
popředí se tak dostává
téma lásky, citu, soucitu a pochopení, což

Nerudova ulice
210/12
jsou hodnoty, které potřebuje toto znamení
v sobě rozvíjet, aby se
nedosahovalo harmonie pouze pod taktovkou chladné kalkulace
rozumu. Esencí tohoto
času je rovnováha mezi
rozumem a citem.

Markéta Vostrá pro měsíc září
kreslila do svého kalendáře domovní
znamení U tří Housliček

