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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

®

Čís. 10/ roč. XIII
15. října 2022 NoviNy
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Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Vítám Berlín i jeho módu, která má duši, u nás  

v Praze 1 a tuto provozovnu doporučuji.“

NejeN Na 
straně 5

BERLIN 
BOUTIQUE 

Palackého 738/2, Praha 1

Místní 
podniky

KRÁSNÉ SLEČNY
Usměvavé Erika a Evička  
z restaurace U Zpěváčků, 

Na Struze 7, 
lákají na pivo. 

Přijďte na jedno.

Na STop Ě

Kapitán Korda
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Čtěte na str. 6 a 7

ZÁBAVA K POSEZENÍ 
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

neboJEDNORÁZOVĚ

PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky 

k vám 
do restaurace!

to je způsob, jak

BLANKA KOVAŘÍKOVÁ: 
JAK ŽILY HVĚZDY PRVNÍ REPUBLIKY

Spisovatelka Blanka 
Kovaříková

Adina Mandlová 
s Oldřichem Novým

OHLÉDNUTÍ ZA 
VINOBRANÍM

 Str. 4 - 5
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inzerceinzerce

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

Počasí 

14°C
ŘÍJNA

Co v říjnu zimy přibude,  
v lednu jí opět ubude.

Jednou větou...

Slyšeno: v divadle

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Nouze je 
matkou 
vynalézavosti.

„

Anna marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

S Oldřichem 
Novým. 

Zazpívali bychom 
si Jen pro ten 
dnešní den…“ 

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„S Jiřím 
Voskovcem. 

Byl to fenomén.“

S jakou hvězdou první  
republiky se chcete setkat?

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: S Martinem 
Fričem  

a Karlem 
Lamačem. 

Naslouchal bych 
jejich historkám.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Od dětství miluju 
Oldřicha Nového. 

Viděla jsem ho 
hrát stokrát  
v Karlíně.“

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Koho vybrat? 
Asi Annu 

Steimarovou. 
Za její madam 
ve filmu Noční 

motýl!“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

 „Chtěl bych se 
setkat s hvězdou 
stříbrného plát-

na, ale až  
za třicet let...“
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Soubor Divadla VER-
ZE, který hraje v Diva-
dle v Celetné, dává pro-
stor mladým umělcům. 
22. října od 19.30 h 
proběhne v rámci jejich 
projektu Studio mla-
dých umělců 1. premi-
éra hry VINA VÍNA. 
Děj vypráví o skupině 
šesti přátel, kteří během 
jednoho společného 
večera přijdou o svého 
kamaráda Sebastiána. 
Jeho smrt rozpoutá  
v partě otázky, křivdy  
a konflikty, které zapří-
činí její rozpad. Hru na-
psaly Rozálie a Josefína 

Prachařovy spolu se So-
fií Höppnerovou. 
Hrají: Sofie Höppnero-
vá, Mikuláš Matoušek/
Otto Dušek, Max Dolan-
ský/ Timotej Červen-
ka, Prokop Zach/Otto 
Dušek, Kamila Břichá-
čová/ Klára Šmídová, 
Petra Špalková a ta-
neční postava Josefína 
Prachařová. 
2. premiéra proběh-
ne 30. října od 16 h. 
Další termíny předsta-
vení jsou 26. listopadu 
v 16 h a 4. prosince  
v 16 h. Tak přijďte do 
divadla!

Novinky z centra prahy

Mladí zvou do divadla

PRODEJ BYTU
3+kk - 137 m 

u Karlova mostu
www.Mostecka3.cz
tel.: 777 135 945

2

Otevřeno:
Po - čt  10 - 22 h
Pá          10 - 23 h
So           15 - 23 h

Přijďte 
posedět 
k nám 
do vinotéky!

Nabízíme:
* kvalitní italskou kávu
* italská vína i prosecco
* vyhlášené italské limonády a další nealko
* tortilly, prkénko plné dobrot k vínu, čerstvé polévky…
* prostor vhodný k rodinným oslavám i pracovním akcím

Adresa: Svatoslavova 268/47, Praha 4 - Nusle
Tel.: 734 590 831
Najdete nás na facebooku i instagramu
www.unomomento.cz

HoStiNec
U RotUNdY

Karolíny Světlé 17

Gurmánův 
koutek

Utopenec  
s feferonkou

69 Kč

Velmi dobré zvláště  
k pivu Staropramen 12°

ÚŽASNÉ! FIRMA HOUSE SERVICES  
POMÁHÁ! V CENTRU PEČUJE O ZELEŇ

Máte podobný příběh? Pište na e-mail:
redakce@staromestskenoviny.eu

Milá redakce,
jsem ze Starého Města  
a žiju v centru Prahy 
velmi ráda. Samozřej-
mě že někdy to je poně-
kud náročnější, obzvlášť  
o víkendech ve večerních 
hodinách kvůli nočnímu 
životu turistů, ale nechci 
si stěžovat, ale spíš chvá-
lit. Zaznamenala jsem, že  
v Pařížské ulici firma 
House Services založila 
trávníky. Chtěla bych 
jim za to velmi poděko-
vat. Hned je to tady u nás 
pěknější. 

Zdraví Kamila D. 

Milá Kamilo, 
redakce nelenila a Vaše 

poděkování předala. Ing. 
Milan Voříšek z firmy 
House Services měl ra-
dost a doplnil informace, 
že trávníky firma založi-
la na několika místech  
v Pařížské ulici. „Nejen-
že plocha vypadá mno-
hem lépe, ale také náš 
trávník funguje jako po-
hlcovač uhlíku, stahuje  
a ukládá uhlík ze vzdu-
chu a snižuje uhlíkovou 
stopu CO2,“ doplnil Milan 
Voříšek. Trávníky navíc 
chodí zalévat neslyšící 
brigádnice, které si na-
jala firma. Děkujeme za 
pěkné zvelebení a přeje-
me firmě mnoho dalších 
takových nápadů.
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inzerce

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

Novinky

vYŘEštE PomocÍ HomEoPAtiE 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

místní dívka Světla si plní sen: 
Stává se elektronem.

MISS ELEKTRON

ÚŽASNÉ! FIRMA HOUSE SERVICES  
POMÁHÁ! V CENTRU PEČUJE O ZELEŇ

PŘEd

PŘEd

NYNÍ

NYNÍ

HOUSE SERVICES
www.houseservices.cz

ockový svět slaví 10 
let od svého založení. 
Na podzimním kon-

certě vystoupí britské trio 
Hundred Seventy Split. 
Kapelu tvoří dva bývalí 
členové legendárních Ten 
Years After Leo Lyons 
(baskytara) a Joe Gooch 
(kytara), které doplnil bu-
beník Daemon Sawyer. 
Kromě původních písní za-

zní samozřejmě hity, které 
Ten Years After hráli na 
kultovním festivalu Wood-
stock. Hundred Seventy 
Split doprovodí elektrická 
verze seskupení Holeček 
& Marcel Project, kteří zde 
pokřtí novou desku Light 
Up Your Fire. Kmotrem 
alba nebude nikdo jiný než 
Leo Lyons. Přijďte na pa-
rádní akci do Besedy!

20. října, 20.30 h
10 LET ROCKOVÉHO SVĚTA

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● Malostranské náměstí 35/21 ● tel.: 257 409 123

ŘÍJEN
Program (výběr)

4. 10., 20.30 h 
Precedens/Zappaz and 
Pappaz - rock
5. a 6. 10., 20.30 h 
Bratři Ebenové - folk
7. 10., 20.30 h 
Krausberry - rock
8. 10., 19 h 
Bál Dobrovolných hasi-
čů Prahy 1 
16. 10., 20 h 
Hedwig a její angry inch 
- rocková show Romana 
Tomeše 
17. 10., 19.30 h 
Klímaduet - multi-instru-
mentální koktejl
18. 10., 20.30 h
Ivan Hlas Trio - folk rock
21. 10., 20.30 h 
Magnum Jazz Bigband
24. 10., 19 h 
321 Jedem! - impro 
talkshow
30. 10., 20 h 
Radim Zenkl & Ondra 
Kozák + host: Norbi 
Kovács - bluegrass - 
worldmusic - křest CD

Náš 
TIp

r

NabíZím DeeP
tiSSUE mASÁž

Hlubokou a relaxační 
masáž, která urychluje 

krevní oběh,
podporuje odbourávání 

toxinů, snižuje stres
a napomáhá k relaxaci 

těla. V příjemných
prostorách našeho

terapeuticko - relaxačního 
centra. Po domluvě

v pohodlí vašeho domova. 

Cena: 1000 Kč/60 min.
Juan Manuel Monjardin, Tel.: 724 006 393

mASÁžE

Juan manuel
monjardin
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XIV. MALOSTRANS KÉ VINOBRANÍ
V sobotu 10. září v par-
ku na Kampě účinkovali: 
Horňácká cimbálová muzika 
Romana Sokola, HCM Kubíci  
s primášem Petrem Kubíkem, 
FS Velička a dívčí sbor Fěrtúšky 
z Velké nad Veličkou, Horňác-
ký mužský sbor z Louky, Ku-
žełovské zpěvulky z Kuželova, 
J & J Karáskovi z Lipova, Anič-
ka Šajdlerová a Jožka Slovák  
z Velké a další sólisti a tanečníci 
z horňáckého regionu. Slovem 
uváděli: Ant. Vrba, L. Čumba  
a další. SKLIZEŇ MALO-
STRANSKÉHO VÍNA zajistil 
J. Wencl. Ve stáncích KOŠTY 
VÍN, BURČÁKŮ A KLOBÁSEK!
Vítali také M. Caban za MČ Pra-
ha 1, M. Kotas z Mlýnské vzpo-

mněl na Alenu Kopeckou z KC 
Kampa, J. Wencl přidal něco  
z historie Muzikantů z Kampy 
+ Středu Světa. J. Kučera z TU-
RAS+KampaNuly připomněl  
a děkoval  spolupořádajícím sub-
jektům, jako každoročně to jsou: 
Letní poloha, Kavárna Mlýnská, 
TURAS, Muzikanti z Kampy  
a Agentura A. Vrby. MČ Praha 1, 
letos i HMP, léta KampaNula, 
KC Kampa, Vojanovy sady, s. r. o. 
a Malostranské noviny...
Pár kapek spadlo, slunce sví-
tilo, stovky diváků a desítky 
účinkujících v krojích se ra-
dovaly při krásné muzice do 
noci. Přítomen byl i dlouholetý 
podporovatel akce kníže Karel 
Schwarzenberg.

„Park Kampa rozkvetl do pes-
trých barev horňáckých krojů 
a zažil kus Moravy. Vedle ty-
pické muziky a gurmánských 
produktů proběhlo milé od-
poledne pro všechny, kteří na 
Kampu přišli. Nejinak to bylo 
při spolkovém dni 15. září, kte-
rý byl také v parku Kampa. Již 
poněkolikáté zorganizovala 
radnice Prahy 1 toto krásné se-
tkání spolků, co na území Pra-
hy 1 realizují své zaměření,“ 
zrekapituloval akce na Kampě 
místostarosta Petr Burgr.

Tak za rok na vinobraní 
popatnácté: 
VITAJTE!

Jiří Kučera sen.

REDAKCE ZDOLALA 
MOUNT EVEREST

Co nového 
v redakCi

co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu

Jiří Wencl a děti 
sklízí úrodu

Redakce Malostranských no-
vin se samozřejmě aktivně 
zúčastnila 15. září Spolkové-
ho dne na Kampě, který po-
řádala MČ Praha 1. 
Šéfredaktorka Monika 
Höppner z pódia pozdra-
vila všechny přítomné zá-
stupce spolků a uvedla hu-
dební dárek. Na akci tak 
zazpívala nejmladší členka re-
dakce Anička Höppnerová 
píseň  a s ní dvě 
kamarádky Pepina Jeřábko-
vá a Eliška Voráčková. Díky 
za pěkné hlasy i písně. 
Nakonec Monika s dětmi  
z HaFstudia v Ostrovní 16, kde 
vede již několik let divadelní 
kroužky, zahrála krásnou im-
provizaci na téma: Jak jsme 
zdolali Mount Everest za tři 
minuty. Bylo to nebezpečné, 
ale krásné. Po cestě na vrchol 
děti dokonce potkaly sněžné-
ho muže, který nebyl úplně tak 
fajn. Improvizace ale přes veš-
kerá úskalí dopadla více než 
dobře a děti se nakonec vrátily 
v pořádku ke svým rodičům. 
Děkujeme MČ Praha 1 za další 
pěkný Spolkový den a už se tě-
šíme za rok na další.  dívka v kroji 

ochutnávajíc hrozny

Zahájení s organizátory akce
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www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

www.restaurant-uglaubicu.cz

Malostranské nám. 5 
Telefon:  257 532 027 

39 Kč

Tankové pivo 
Pilsner Urquell 0,5 l

Restaurant 
U Glaubiců

Na čepu dvanáctka 
Radegast za 41 Kč

HleDám
brigáDu
Nabízím nošení firemní 

korespondence na poštu, 
státní úřady a jiné firmy na 

Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce, 

tel.: 777 55 65 78

ZDE MůŽE 
BýT váš 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

inzerce

STAROMĚSTSKÉ
noviny 
děkují MČ Praha 1 
zA POdPORu 
TOhOTO vydání

Z DRUHÉHO 

BŘEHU
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představujeme místní podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Palackého 738/2, Praha 1

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

Usměvaví Kate, 
tobi, bohu v butiku

v butiku najdete 
kvalitní oblečení

Útulná prodejna, 
příjemná atmosféra 
při výběru a nákupu 
zboží a nadšenci pro 
kvalitní módu s do-
tekem punku. Tak se 
dá charakterizovat vše 
kolem letos otevřeného 
Berlin Boutique v Pra-
ze 1. Kate a Tobi, které  
v prodejně nejspíš vel-
mi často osobně potkáte, 
jsou česko-německý pár, 
milující nejen sebe, ale 
také kvalitní materiály,  
a jak sami říkají, berlín-
ské módní značky nepod-
léhající rychlým módním 
trendům. Tito mladí se 
rozhodli jít opravdu svojí 

vlastní cestou a poté, co 
objevili místo svého dneš-
ního podnikání, připravili 
pro Pražany to nejlepší  
z berlínské módní scény. 
Od značek Blutsgeschwis-
ter, Pussy Deluxe a Vive 
Maria můžete v butiku 
nakoupit různé typy šatů, 
sukní, halenek, triček, ale 
samozřejmě také svet-
rů, mikin, bund a kalhot.  
V nabídce nechybí ani 
spodní prádlo a módní do-
plňky. Výhodou pro mno-
ho zákazníků může být 

také velmi dobrý e-shop, 
který prodejna provozuje. 
Ale sami majitelé Berlin 
Boutique jsou rádi za ka-
ždého zákazníka, který je 
přijde navštívit osobně, 
protože jsou přesvědčeni, 
že k výběru módy patří 
také proces zkoušení a po-
souzení materiálu obleče-
ní dotekem. Tak neváhejte 
a zajděte do Palackého 
ulice na návštěvu! 

OTEVŘENO mají pondělí 
až pátek od 10.30 do 18.30 h.

PEtR HEJmA (my, co tady žijeme, StAN), 
starosta mČ Prahy 1: „Vítám Berlín i jeho módu, kte-
rá má duši, u nás v Praze 1 a tuto provozovnu doporučuji.“

PODPORUJEME 
MÍSTNÍ  

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Berlin 
boutique 

Tema

XIV. MALOSTRANS KÉ VINOBRANÍ
Luboš Petruželka

Soubor plný 
krásných děvčat 

mladí v krojích

Kapela seniorů 
z HaFstudia

Foto: 
Míra Lédl

DOZVUKY 
HORŇÁCKýCH 
SLAVNOSTÍ
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Zde může
být váš
inzerát!

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

volejte ihned:
777 556 578

(monika)

Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 

EXKLUZIVNĚ! BLANKA KOVAŘÍKOVÁ: 
JAK ŽILY HVĚZDY PRVNÍ REPUBLIKY

Přiznám se, že od doby, 
kdy jsem začala psát 
knížky o domech slav-
ných, mám trvalou 
úchylku. Zajímají mě 
adresy, kde žily známé 
osobnosti, a nemusí to 
být jen herci a herečky,   
a kdykoli jdu na pro-
cházku Prahou, vyba-
vuji si, s kým je ten či 
onen dům spojený. Ve 
své zatím poslední kníž-
ce se zabývám celko-
vým životním stylem za 
první republiky, i když 
bydlení k tomu samo-
zřejmě patří. Pojďme si 
udělat alespoň krátkou 
procházku centrem me-
tropole jako ochutnávku 
z knihy. 
Začněme v Náprstko-
vě ulici 8/273, kde 
vyrůstala jako jedináček 
pozdější slavná herečka, 
členka Národního diva-
dla Jiřina Šejbalová 
(1905 - 1980). Její tatí-
nek Josef Schejbal sice 
pracoval jako účetní ře-
ditel pražského magist-
rátu, ale rozhodně nebyl 

žádný sucharský úřed-
ník. Velmi dobře ma-
loval a miloval hudbu. 
Hrál na všechny možné 
nástroje a Jiřince doma 
přehrál na klavíru klid-
ně celou Prodanou ne-
věstu. Není divu, že ona 
sama odmalička zpívala 
na kůru v kostele sv. Jiljí  
a později na konzervato-
ři studovala zpěv. Osud 
s ní ale měl jiné plány,  
a tak se nakonec prosa-
dila v činohře. 
Výborně zpívala také 
Hana Vítová (1914 - 
1987), která se za první 
republiky stala vyhledá-
vanou filmovou hvěz-
dou. Její tatínek Hanuš 
Lašek byl operní pěvec, 
ale rodiče se brzy roz-
vedli a Hana pak žila  
s maminkou a jejím dru-
hým mužem Rudolfem 
Králíčkem, vrchním ra-
dou Nejvyššího kontrol-
ního úřadu, na Ořechov-
ce. Nicméně když si už 
jako herečka vydělávala 
slušné peníze, pořídila 
si v roce 1938 vlastní byt  
v právě dostavěném  
f u n k c i o n a l i s t i c k é m 

domě v Palackého uli-
ci 9/718. V Kinorevui 
ho popisovali: „Obrovi-
té okno se závěsy bar-
vy rudého vína, tvořící 
polovinu průčelí stěny 
čtvrtého patra, hledí 
přes pastelovou barvu 
střech k Barrandovu. 
Symbolické umístění 
bytu člověka, žijícího to-
lik oddaně a vášnivě své 
práci.“  Vítová se pozdě-
ji, v roce 1942, po sňatku  
s šéfredaktorem Kinore-
vue Bedřichem Rádlem, 
přestěhovala do domu, 
který patřil Pražské-
mu zpěváckému spolku 
Hlahol na Masary-
kově nábřeží 16/248, 
tady vychovávala dce-
ru Bedřišku a zažila tu  
i její sebevraždu. V bytě, 
jenž byl po rozvodu  
s Rádlem rozdělený, na-
konec i poněkud osamo-
cená dožila. 
V Hlaholu měla za 
protektorátu za sou-
sedku svou kolegyni 
Adinu Mandlovou 
(1910 - 1991), která sdí-
lela domácnost s odda-
nou hospodyní Ančou  

BLANKA KovAŘÍKovÁ

Redakce novin oslovila spisovatelku Blanku Kovaří-
kovou, aby připravila článek o zajímavých osobnos-
tech první republiky, které bydlely v centru Prahy. Ne-
dávno jí na to téma vyšla knížka První republika - Jak 
žily hvězdy.

vše o hvězdách 
se dočtete v knize 
První republika 
spisovatelky 
Blanky Kovaříkové

inzerce

a v její ložnici se střídali 
nejrůznější ctitelé včet-
ně Oldřicha Nového 
(1899 - 1983), jenž to sem 
neměl daleko ze svého 
tehdejšího bytu na Ja-
náčkově nábřeží 5/85.  
I když to mezi nimi byla 
jen drobná epizodka, Adi-
na ji neváhala připome-
nout ve svých pamětech 
Dneska už se tomu směju. 

Prvorepublikové hvězdy 
mívaly velké byty s poko-
jem pro služku, Oldřich 
Nový měl doma i barový 
pult a místnost s veslova-
cím trenažérem a ribstole-
mi, aby se mohl udržovat  
v kondici. Jeho synovec 
s úsměvem dodává, že 
strýčka tady nikdy cvičit 
neviděl, zato se tu dobře 
sušilo prádlo.

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť

● Každý čtvrtek nás najdete na 
trzích na Malostranském nám.

Empanada října
Houby s lanýži

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

Denní menu 
za 139 Kč 
Výběr ze
tří jídel 

s chutnou
polévkou.

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

ZÁBAVA K POSEZENÍ 
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

neboJEDNORÁZOVĚ

PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky 

k vám 
do restaurace!

to je způsob, jak

 Tema
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Růžové střevíčky (1/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1922)

Co vás to napadá, vašnosti, 
nemám  žádné růžové střevičky...

PoKRAČovÁNÍ PŘÍště

Chceš - li mi, Bohoušku, dokázati, 
že mě máš rád, kup mi růžové střevíčky...

Co já budu dělati? Jestli neseženu 
růžové střevíčky, ztratím Martu navždy!

EXKLUZIVNĚ! BLANKA KOVAŘÍKOVÁ: 
JAK ŽILY HVĚZDY PRVNÍ REPUBLIKY

Fo
to

: a
rc

hi
v 

B
la

nk
y 

K
ov

ař
ík

ov
é

Hana vítová
v Hlaholu vítova 
sousedila s mandlovou

Kalendárium 
Starého Města

Josef 
Durdík
filosof

Maryša 
Šárecká

spisovatelka

ŘÍJEN

● Josef Durdík 
*16. 10. 1837 Hořice 
†30. 6. 1902 Praha
Filosof, syn pražského 
klenotníka.
 
● Dobroslav Líbal 
*15. 10. 1911 Praha 
†9. 2. 2002 Praha 
Historik urbanismu. 
Zdokumentoval budovy 
Pražské památkové péče. 

● Přemysl Freiman 
*15. 10. 1921 Libkovice 
†3. 8. 1984 Praha 
Novinář, režisér, noční 
hlídač v Muzeu Bedřicha 
Smetany. 

● Maryša Šárecká 
*16. 12. 1890 Praha 
†15. 10. 1958 Praha
Spisovatelka. Přátelila se 
mj. s Mikolášem Alšem. 
 
● Stanislav Bechyně 
*20. 7. 1887 Přibyslav 
†15. 10. 1973 Praha
Jako jeden z prvních 
využil vlastnosti betonu. 
Autor paláce Lucerna. 

● Josef Truhlář 
*16. 10. 1840 Talín 
†14. 2. 1914 Praha 
Knihovník a vydavatel.

Stanislav 
Bechyně

konstruktér

Přemysl 
Freiman
režisér

S rodiči žila šejbalová v Náprstkově 
ulici v domě U Bílého jelínka Jiřina šejbalová

Adina 
mandlová

Tema
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KampaNula
charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory malostranských

a Staroměstských novin. FB: KampaNula

Naše akce Naše akce 

Akce Kroužkování 
ptactva se uskutečni-
la 13. září od 16 hodin 
pod Petřínem hned 
nad nemocnicí boro-
mejek v jejich zahradě. 
Znovu parádní akci 
uspořádali Dr. Jaroslav 
Cepák, Petřínská iniciati-
va  a spolek KampaNula. 
Velmi děkujeme. Celkem 
se chytlo 19 ptáků -  7x 
sýkora koňadra, 6x sý-
kora modřinka, 3x žluna 
zelená, 1x strakapoud 
velký, 1x budníček menší  
a 1x šoupálek krátkopr-
stý. 
Ruce Dr. Cepáka byly sil-

KROUŽKOVÁNÍ PTACTVA POD 
PETŘÍNEM V ZAHRADĚ BOROMEJEK

nými zobáky datlovitých 
do krve rozklovány. Byl 
statečný. 
Dětí cca 30 i ze skaut-
ských oddílů i školy ne-
slyšících. Dospělých 15. 

Po skončení akce byl 
oheň a opékání buřtů.  
A největší dík patří tra-
dičně úžasné sestře Xa-
veře. 

Sepsal J. Kučera sen.

RELAX ARTE SANATORIUM:    

Po + Pá ZŠ Karmelitská vedle Jezulátka, St Gymnázium Josefská 5

Dynamické ozdravné cvičení 18.45 - 20.45 h
fyziodynamika a čchi-kung (1x za 14 dní s Johankou) 
- 8 kusů brokátů, 5 zvířat atd. 18 - 20 h
čínská gymnastika + čchi-kung (Koule v řece) 18 - 20 h

PONDĚLÍ: 
STŘEDA:

 
PÁTEK: 

Cena lekce (2 hod.): 280 Kč
Balíček 5 lekcí: 1 200 Kč

Pravidelně cvičíme 

přihlášky: relaxartecentrum@relaxartecentrum.eu
www.relaxartecentrum.eu

Metody + cviky 
Tradiční čínské medicíny v praxi:
Sobota 19. 11. 10 - 17 h           
Prostor VIA - Újezd 26  |  Vede: MUDr. Johanka Podhorská

Novinka: Workshop:

Od října opět ve školách Malé StranyOd října opět ve školách Malé Strany

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.

PoŘÁdÁmE 
A SPoLUPoŘÁdÁmE 
● 25. 10. v 16 h toULKA SKA-
lami + historií Petřína (jirkucka@
centrum.cz).
● 15. 11. 17 h NEW Učená 
toulka s Eugenem Brikciu-
sem + četba z nové knihy EB  
v Muzeu literatury v Pelého ulici.
● Čtvrtky NAUČNÁ StEZ-
Ka PEtŘÍNEm (spolupořá-
dáme) - 15 zastávek u zvíře-
cích sousedů. Odpol. rodiny  
s dětmi + jednotlivci: 773 247 227. 
Místa sdělena objednaným.
● vycházky pro rodiče s dět-
mi malou Stranou + Kampou 
P. Dvořáčková: www.prahahrave.
cz, tel. 731 802 799.
● 3. pond. v 18 h toulka vsedě 
tarot Klub 015 - Deli Maltéze 
- Dr. Hůlek.

● BASKEt tURAS středy 
19 - 20 h. Od září v Gymn. Josef-
ská. Muži i ženy, všeho věku. Info  
J. Svátek 605 131 136.
doPoRUČUJEmE: 
● Středy ARGENtiNSKÉ tAN-
Go na Újezdě 26, VIA. Začáteč-
níci 17.45 - 19.15 h. Pokročilí 19.30 
- 21 h.  Info Háta: 723 643 875. 
● 4. 11. 19 h  divadelní biená-
le KPgm (+ Zlatá Praha + Šatla-
va) v Malostranské besedě
● 17. 11. výlet na hrad Krašov 
s AStRo PRAHA + tURAS
● 19. 11. candrbál v Malostran-
ské besedě, pořádá SOPMSH - 
KONEC VODNÍKŮ
● výlety s SK tURAS: 14. až 
16. 10. Etapové Křivoklátsko. 27. 
až 31.10. Přechod Krkonoš mlá-
deže. 12. až 13. 11. Vlastivědný 
výjezd do Znojma.

Spolek  KampaNula: (fb kampanula, str. 8 MN + SN) spolupracuje s MČ 
Praha 1,  Malostranskými a Staroměstskými novinami, Klubem Za starou 
Prahu, TURAS, klubem Šatlava, KC Kampa, Kampou Středem Světa, Zlatou 
Prahou, Dobrovolnými hasiči, Baráčníky, Muzikanty z Kampy, Prahou hravě, 
Drum, Dvorem umění, Malostranskou besedou, Tarot Klubem 015 a se SO-
PMSH. Spolupořádá Toulky přírodou s Petřínskou Iniciativou + Femancipacion, 
městem i vsedě s archeology a historiky z Klubu Nápadníků KampaNuly, výlety 
+ basket s SK TURAS + ozdravná cvičení a workshopy s RelaxArte Sanatoriem. 
Společně s těmito + dalšími zakládá PRASpolek: „Spolkový dům“ (umělecko 
- ozdravný + vzdělávací klub, pro všechny generace).
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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

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

Glosa dNe
Jednou z kulturních 
perel Prahy je beze-
sporu palác Žofín. Na 
rozdíl od Rudolfina, které 
je určeno pro poměrně 
úzký druh kultury, těžko 
je možné v koncertní síni 
uspořádat ples, nebo me-
zinárodní kongres. To pa-
lác Žofín je plnohodnot-
ným doplňkem Obecního 
domu. 
Samozřejmě Obecní dům 
na náměstí Republiky je 
noblesa sama. I to je asi 
jeden z důvodů, proč pa-
lác na ostrově u Národní-
ho divadla je nám bližší. 
Té noblesy je v Obecňáku, 
jak se Obecnímu domu 
lidově říká, pro nás oby-
čejné lidi trochu moc. 
Možná je to také tím, že 
si sál na Žofíně spojujeme  
s postavami národního 

obrození. Ono stačí přivřít 
oči a slyšíme šustot šatů 
Boženy Němcové, jak vy-
stupuje po slavnostním 
schodišti do hlavního sálu 
sledována ctiteli. 
I na tomto případě je vi-
dět, jak je historie ošidná. 
Krásnou autorku Babičky 
v žofínském sále, jak ho 
známe dnes, bychom po-
tkat nemohli. Do dnešní 

podoby byl dostavěn až 
po více než dvaceti letech 
po její smrti. Komu to ale 
vadí, snad několika pro-
fesorům či profesorkám  
z gymnázií. Nám průměr-
ně znalým dějin devate-
náctého století se paní 
Němcová na Žofíně líbí  
i s těmi jejími obdivovateli. 
Palác Žofín prožil za svoji 
existenci skutečně mno-
ho. Jen za posledních 
třicet let. Byly to rozsáh-
lé povodně před dva-
ceti lety, poté covidová 
pandemie. Až bude Ma-
lostranské gymnázium 
pořádat na Žofíně opět 
maturitní ples, který je 
v příštím roce plánován, 
bude to důkazem, že náš 
palác Žofín je tu opět pro 
nás a to v plném lesku.

SN říjen 2022

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.

Palác žofín

PALÁC ŽOFÍN, NAŠE KULTURNÍ PERLA, 
JE TU PRO NÁS V PLNÉM LESKU 

KATeřinA 
KlASnOvánA STOPĚ

Tak park na Klárově 
bude brzy dokončen, už 
tam jsou lavičky, koše  
i nové stromy. Než ty stro-
my vyrostou jako na vizua-
lizaci, budu v kolumbáriu, 
ale stejně jsem moc ráda, 
že jsem se té rekonstrukce 
dožila. Několik let jsem za-
rputile dávala do rozpočtu 
Prahy 1 návrhy na revitaliza-
ci Klárova, ale nešlo to, neb 
tam radnice plánovala vel-
kolepou výstavbu podzem-
ních garáží. Teď jsem oprav-
du ráda (a tu radost si raději 
nekalím částkou, za kterou 
se park opravil) a pevně dou-
fám, že to tu už nikdy nikdo 
kvůli garážím nerozvrtá. 
V případě druhého parku 
Cihelná, který také prochází 
rekonstrukcí, už tak radost-
ná nejsem. Kromě zeleně 
tam totiž vyroste také obří 
restaurační zahrádka - Pra-

té části smlouvy týkající se 
zeleně a restaurační zahrád-
ky, vyplatila mu radnice 
jako odskok za celý prostor 
(tehdy už pár let prázdný  
a v hrozném stavu) téměř  
80 milionů korun. 
Pak zas byl nebytový prostor 
dlouho prázdný, ačkoli se 
vysoutěžil, nájemce neplatil 
atd. Do povodní tam přitom 
bývalo hřiště na volejbal, 
dětské hřiště a kdysi v zimě 
kluziště. Opakovaně jsem 
navrhovala obnovu hřišť, ale 
prý to nejde, protože tam je 
velký provoz a jsou tam zplo-
diny. No, nevím, to by asi  
v Praze 1 nemohlo být hřiště 
žádné. Tak teď tam pěkně  
v zeleni vznikne další z re-
staurační zahrádka pro tu-
risty. Těch je totiž v Praze 1 
nedostatek…
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

PARK KLÁROV PO REVITALIZACI 
A CIHELNÁ SE ŘEŠÍ, ALE…

V měsíci říjnu Slunce pro-
chází vzdušným znamením 
Vah, do hlubokého vodního 
znamení Štíra vstupuje 23. 
10. Procházíme podzimem. 
Váhy jsou znamením vyva-
žování, zvažovaní a diplo-
macie. Spolu se Sluncem 
prochází tímto znamením 
i Venuše a jejími tématy 
je hodnota lidských vzta-
hů, láska a krása. Neptun, 
Jupiter, Merkur, Saturn 
a Pluto pokračují ve svém 
couvajícím cyklu, dávají tak 
možnost vhledu do vnitřku 
a minulosti. Taky čištění mi-
nulosti a novému nastavová-

ní vzorců chování, myšlení  
a cítění.
Saturn s Uranem jsou  
v téměř přesném napěťovém 
aspektu, svou retrograditou 
dávají možnost měnit minu-
lost v přítomnosti, je to po-
hyb v časoprostoru. Mars ve 
znamení Blíženců je rychlý, 
někdy až ostrý svou řečí. 
Vstupem Slunce do emo-
tivního znamení Štíra máme 
příležitost se ponořit do té-
mat smrti a znovuzrození 
a alchymistických proměn. 
Luna v tomto čase má 
svou fázi úplňku 9. 10. Nov 
nastává 25. 10.

astrovhled

co ŘÍKAJÍ HvěZdY v ŘÍJNU

VENUŠE PŘINÁŠÍ TÉMA 
LIDSKýCH VZTAHů

AStRoLožKA 
dAGmAR KocůRKovÁ

ha 1 ji tam schválila a pro-
najala společně s nebyto-
vým prostorem U lužického 
semináře 42. Doufala jsem, 
že tam bude hlavně zeleň  
a cyklostezku přímo k nám 
před dům také ráda využiju, 
ale tohle je nečekaný „bo-
nus“. Restaurace tam pár let 
fungovala a restaurační za-
hrádka byla zhruba na stej-
ném místě, kde je plánována  
i nyní - hned za domem. Tu 
zeleň měl tehdy jeden pan 
podnikatel pronajatou za 
směšný nájem a tedy i za 
zahrádku de facto neplatil. 
Když jsem navrhla výpověď 

Park Klárov
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JANA UŽ TO ZNÁ!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Radí
Jana Hogan

JSME VAŠE

UCHO!

Je správné přijímat 
ukrajinské děti do čes-
kých škol?                    Iva
Možná i vaše děti získaly 
nové spolužáky z Ukrajiny. 
A možná přibudou další. Je 
to náročné pro přetížené 
vyučující, naše děti se musí 
dělit o prostor ve třídách. Je 
to dobrý nápad? 
Pokud sledujete tento slou-
pek déle nebo jste absolvo-
vali kurz Nevýchovy, víte, 
že naše děti se od nás učí 
hlavně tím, co my rodiče 
děláme, ne co dětem říká-
me. 
Co se naše děti mohly od 
nás dospělých naučit od za-
čátku příchodu Ukrajinců 
do Česka a do škol? Jak vy-
padá ukrajinská vlajka, jak 
se ukrajinsky řekne Ahoj, 
některé si možná zkusily 
představit, jaké to je muset 
odejít z domova. Podle mě 
to hlavní, co jim ukazujeme, 
je jedním slovem řečeno, 
solidarita. Když někdo po-
třebuje pomoc, je normál-
ní a správné ji poskytnout,  
i když to pro nás znamená 

určité nepohodlí nebo oběť. 
Napadení Ukrajiny ukázalo, 
že nikdy nevíme, kdy bude-
me potřebovat pomoc my 
Češi. (Nabízí se myšlenka, 
jak by asi vypadala naše 
alternativní historie, kdyby 
nás „naši spojenci nezradi-
li“ v roce 1939.) Vraťme se 
ale z mezinárodní roviny  
k našemu každodennímu 
životu. Za X let budeme my 
rodiče staří a pravděpodob-
ně budeme potřebovat po-
moc s nákupem, úklidem 
atd. Můžeme si takovou 
pomoc zaplatit anebo se ob-
rátit na naši rodinu a okolí. 
Jak pro ně bude normální 
na naši prosbu reagovat?
Někoho možná napadne, 
jestli by nebylo lepší ukra-
jinské děti učit odděleně od 
českých. Podle mého laic-
kého názoru nebylo, určitě 
je to na delší odbornou de-
batu, zkráceně řečeno pro 
jejich integraci do českého 
života a pro skutečné pří-
nosy naší solidarity, mají, 
podle mě, být děti obou 
zemí vyučovány spolu. Jako 

dítě socialismu si pamatuji 
tzv. zvláštní školy pro rom-
ské děti, které, opět z mého 
laického pohledu, nepo-
mohly soužití mezi Romy  
a ostatními. 
Jsem pyšná na to, jak se 
současná vláda, instituce, 
minulé vedení pražského 
magistrátu a (ne)obyčejní 
lidé zachovali, když to bylo 
třeba.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku jsou 
inspirované kurzem Nevý-
chova.

Vaše Jana Hogan

KUPTE SI ŽERTOVNOU KNIHU 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
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