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Nejlepší noviny
ve městě a okolí
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telefon: 777 556 578

příběh dědečka
hudebníka
jana buriana

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

Místní
podniky

Kapitán Korda

Na stop ě

Mladá paní Zdeňka
čepuje lahodnou
Plzeň 12° ve Sportbaru
Pohoda, Dlouhá 37,
Praha 1.
Přijďte na jedno.

úžasná stella
zázvorková

To je pořád
samej E. F. Burian,
ale nikde žádnej
Emil!

výročí

100
let

Jan Burian,
vnuk Emila Buriana,
básník, hudebník

Geniální spisovatel
Mí
př František
Kožík o přičinlivém pěvci
st
Příběh
ísbě dcerou
ní
Alenou
čtěte
na str. 6 - 7
hy

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

www.staromestskenoviny.eu

EMIL
BURIAN

Foto: Archiv

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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petr Hejma podporuje
Nejen na
místní živnostníky straně 5

Barokní svatojánské
slavnosti

LA FEMME MIMI
Štěpánská 53, Praha 1
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Foto: Roman Korda

Ne

10 000
výtisků

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

na Vltavě pod
Karlovým mostem
Str.12

Foto: Archiv
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Gurmánův
koutek

Projekt Corrency oživí
ekonomiku Prahy 1

Králík
na smetaně
Kč

Restaurace
U Parlamentu
Valentinská 52

Jednou větou...
Monika
Höppner

Redakce
Staroměstských
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

„

Je hezké, že můžeme
všichni předstírat,
že jsme přátelé.
Slyšeno: U Vltavy

Počasí

15°C

Duben
Mokrý duben - hojnost ovoce.

Posílejte
nám své tipy!
redakce@
staromestskenoviny.eu

KAMPAK ZMIZELA
HAVLA Z

Na druhéky
e
straně ř

Foto: Archiv

289

Úřad MČ Praha 1 ve Vodičkově
kredity při nákupech
Městská část Praha 1
v provozovnách zaregisspustila 8. dubna na
trovaných do projektu
svém území unikátní
využívat tak, že pokud
projekt na oživení lonapříklad bude jejich
kální ekonomiky Coútrata činit 100 korun,
rrency. Jeho záměrem
50 korun zaplatí ze svéje posílit koupěschopho a 50 uhradí pomocí
nost místních obyvatel.
kreditu,“ popsal radní
Občané získají od radpro podporu podnikání
nice příspěvek, kterým
Prahy 1 Karel Grabein
mohou podpořit místní
Procházka (ANO).
obchody, poskytovatele
Ukončení
registrace
služeb a provozovatele
občanů a obchodníků
volnočasových aktivit.
bude 28. dubna. Začátek
Radnice vyčlenila na
přijímání correntů v obprojekt 2 miliony kochodech lze od 1. května
run, které rozdělí mezi
a ukončení jejich přijíobčany Prahy 1, kteří se
mání je 30. června. Redo projektu zaregistrují.
gistrace je možná přes
Ti je budou moci utrawww.praha1.corrency.cz
tit u přihlášených obnebo v Informační kanchodníků s provozovnou
celáři MČ Praha 1, Vov městské části Praha 1.
dičkova 681/18.
„Obyvatelé budou své

Milá redakce. Nevíte, kam zmizela moje
oblíbená Lavička Václava Havla z Maltézského náměstí? Ještě začátkem března jsem na ní seděl. Za jakoukoliv informaci vám budu vděčen. Díky. Pavel K.
Redakce zjistila, že Lavička Václava Havla byla demontována a převezena
do depozitáře Galerie hl.
města Prahy. Výtvarník Michal Faflík, který byl spolu
s Bořkem Šípkem, autorem
lavičky, při instalaci v roce
2014, sdělil, že k demontáži došlo bez konzultace se
Svěřeneckým fondem Bořka Šípka a Nadace manželů
Havlových. „GHMP na náš
dotaz odpověděla, že k demontáži přistoupila z důvodu rozrůstajícího se kmenu
stromu,“ doplnil Faflík. To
potvrdila Marie Foltýnová,
vedoucí Oddělení správy
veřejné plastiky GHMP
a doplnila, že je lavička
v depozitáři, neboť by brá-

Staré
město

9 037 obyvatel

Jak si poradit s jarní
únavou?

Roman
Korda

Petr
Skála

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

„Netuším.
Znám jenom
jarní
aktivitu.“

„Sednout si,
nedělat nic
a vymlouvat
se na jarní
únavu…“

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

KUPTE
ZLATO

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Nemám jarní
únavu. Asi že
se tolik těším
na jaro!“

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

nila lípě v růstu: „Čekáme
na vyjádření vedení Prahy
1, také odboru životního
prostředí, dopravy i komunikace.“ Redakce poprosila
o vyjádření i místostarostu
Petra Burgra. „To, že lípa
je rychle rostoucí strom
a jednou ji bude konstrukce lavičky těsná, se dalo
čekat. Mrzí mě, že GHMP
neinformovala
občany
o odstranění lavičky, např.
vysvětlujícím panelem na
místě. Stavím se za to, aby
lavička byla navrácena do
veřejného prostoru, a to
někde na Malé Straně. Místo nového umístění musí
být diskutováno s občany,“
sdělil Burgr. Redakce kauzu
sleduje dál.

inzerce

Anketa Staroměstských novin

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
Vltava

Zpravy

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

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

Chcete mít
úspory ve zlatě?
Neztrácejí
hodnotu.
Možné
i spoření
od 500 Kč
měsíčně.
Volejte tel. číslo:
605 720 622

Radim
Fiala

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (12)
Mluvčí mladé
generace

Doktor
z Ordinace

„Poradit si s ní
nelze! Člověk se
před ní neschová.
Najde si nás
všude.“

„Zaháním jarní
únavu sluncem,
vzduchem
a zpěvem!“

„Čili: Nad tímto
evolučním
problémem se
pozastavuji
každým rokem…“

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Foto: Archiv Michala Faflíka
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Zpravy

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

IZELA LAVIČKA VÁCLAVA
MALTÉZSKÉHO NÁMĚSTÍ?

3

Dívka ze str. 3

Nejvousatější místní občanka.
Jméno se nedochovalo, ví se
jen, že se úspěšně vdala
za místního lazebníka.

Malý oznamovatel
staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

Václav
Havel

Bořek Šípek s Michalem Faflíkem
při instalaci lavičky na Maltézském náměstí

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

kupte si Žertovnou knihu 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

štěmiss plnovous
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telefon redakce: 777 556 578

redakce@staromestskenoviny.eu

Tema

VELKÉ
ZPRÁVY
Z
C
Čtenář
REPORTÉR CO SE KDE U NÁS

co nového v redakci

AŤ ŽIJE PROFESOR
pavel KLENER!

Foto: Monika Höppner

PLESY NA ŽOFÍNĚ, KŘEST KNIHY, TRHY, OSLAVY

Pavel Klener
s Monikou Höppner
Redakce Staroměstských novin
zažila pěkné setkání s profesorem Pavlem Klenerem, který
žije od roku 1938 na Praze 1
v Prokopské ulici. „Pan profesor mi poutavě vyprávěl
o svém dětství na Malé Straně, práci onkologa, ale i rodině.
A byla s ním velká legrace,“
přiblížila setkání s významným
občanem Prahy 1 Monika Höppner. V dubnu slaví pan profesor neskutečné 85. narozeniny.
Redakce novin mu přeje hlavně
hodně zdraví!

PLESY NA ŽOFÍNĚ
Velký dík všem, kteří přišli na Reprezentační ples
Prahy 1, který se konal
na Žofíně. Atmosféra byla
nádherná, ples moderovali Tereza Kostková,
Marek Eben a Alexandr
Hemala. Hrál Moondance Orchestra Martina
Kumžáka, zpívali Dasha,
Jiří Korn, Ondřej Ruml…
Výtěžek z prodeje vstupenek, který přesáhl neuvěřitelných 500 000 Kč,
putuje jako dar pro Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a je určen na podporu
paliativní péče. Díky také
všem, kteří v průběhu plesu přispívali na sbírkový
účet, jehož výtěžek jde na
pomoc válkou zasažené

HASIČI PRAHA 1

Zveme vás 19. 5. od 18 h do
Společenského střediska
VIA, Újezd 26, na přednášku
na téma Jak se chovat
v krizových situacích.

Dobrovolní hasiči
Vláďové Pixa a Krištof

Na co nezapomenout při
nouzovém opuštění bytu? Co
je to evakuace a evakuační
zavazadlo? Nouzové zásoby?
Je lepší být připraven, nežli
zaskočen! Rezervace tel.: 604
231 691. Za Sbor dobrovolných
hasičů Ing. Vladimír Krištof
www.hasicipraha1.cz

Ukrajině. Ples seniorů
se letos už také po covidové pauze konal 22.
března na Žofíně. Ve výborné atmosféře se na
pódiu vystřídalo několik
interpretů a akci moderoval Alexandr Hemala.
Plesové hosty přivítali
a celý večer s nimi strávili starosta Petr Hejma,
1. místostarosta Petr
Burgr a další představitelé vedení radnice.
LOVCI ŠVÁBŮ
Nová kniha spisovatele
a herce Matěje Dadáka Lovci švábů byla 6.
dubna pokřtěna! Kde
jinde než v prostorách
jeho milovaného pracoviště, tedy Činoherního
klubu a přímo v pěkné

Činoherní kavárně se
vzornou
obsluhou.
Kmotrem knihy se stal
herec Radim Fiala.
Lovci švábů jsou prý
skvělým počtením.
LAPIDÁRIUM
V galerii Lapidárium je
do 19. dubna k vidění
výstava Jarní salon.
12 špičkových malířů představuje jarní
obrazy s barevností
a láskou. Paralelně
tam také probíhá výstava grafických listů
ak. malíře Jaroslava Svobody, výtěžek
z prodeje bude věnován
Ukrajinské
iniciativě v ČR na
nákup
zdravotních
potřeb pro Ukrajinu.

101 LET
Paní Naděžda Nováková z Prahy 1 slaví
101 let! Těší se výbornému zdraví a jen díky
svému elánu dokazuje
to, že věk je opravdu
jen číslo. Všechno nejlepší!
VELIKONOce
V horní části Václavského náměstí můžete
do 24. dubna navštívit
velikonoční trhy nabízející celou řadu tradičních výrobků i jídel,
včetně zeleného piva.
Do Václavských Velikonoc se zapojilo hned
osm charitativních organizací. Na řadu přijdou také hudební vystoupení.

CENTRA PRAHY ANEB
NÁS ŠUSTNE A ŠUSTLO

Jiří Šalamoun

Starosta Petr Hejma
blahopřeje Naděždě Novákové

Reprezentační ples Prahy 1
se konal 8. dubna

Foto: Archiv

černá
kronika

A VÝSTAVY. JARO PŘINESLO DO CENTRA PĚKNÉ AKCE

Výtvarník,
ilustrátor,
autor kreslených filmů
a plakátů Jiří Šalamoun
zemřel 31. 3. ve věku 86
let. Byl dlouholetým vedoucím ateliéru ilustrace
a knižní grafiky na UMPRUM. Jeden z nejvýznamnějších českých ilustrátorů druhé poloviny
20. století. Jeho nejznámějším dílem je kreslená
postava Maxipsa Fíka.
Od roku 1990 byl členem
SČUG Hollar. Vydal dvě
sbírky básní a jednu sbírku záznamů snů. Knihy
nejen ilustroval, ale také
graficky upravoval a vytvářel plakáty k filmům
nebo divadelním představením. Loni velkou výstavu děl Jiřího Šalamouna
hostilo Museum Kampa.
Čest jeho památce!

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

LA FEMME MIMI
Štěpánská 53, Praha 1

Jaro se pomalu blíží
a je tedy třeba obměnit náš šatník. Máme
pro vás skvělý tip, kde tuto
obměnu můžete provést.
V butiku La femme MiMi
si vybere opravdu každá dáma, která chce být
originální, in a zároveň
přitom myslet na přírodu
a udržitelnost.
Mimi Lan Nguyen, která
pocházÍ z vietnamského
Saigonu, do Prahy přicestovala v roce 1993,
vystudovala zde Fakultu
sociálních věd Univerzity
Karlovy a od roku 2007
má svou vlastní značku
La femme MiMi. Od té

doby se prezentuje na
tuzemských módních festivalech, jako je například
PragueFashionWeek, design Supermarket nebo
Desingblok.
Svoji tvorbu prezentovala také ve Vídni nebo
Šanghaji. Jak sama říká,
její značka podtrhuje
ženskou krásu s důrazem
na to, aby se neplýtvalo
s materiály. Dokáže tak
i použité kousky proměnit v moderní umělecká
díla. V její nabídce na-

leznete téměř vše od kabátu přes topy a sukně
až po drobné doplňky.
O cestě Mimi Lan Nguyen se můžete více dočíst na jejích webových
stránkách www.lafemmemimi.com, kde má
i eshop. My však budeme
rádi, když se zastavíte
přímo v butiku La femme
MiMi ve Štěpánské 53.

Mimi Lan miluje
svou práci

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

OTEVŘENO je pondělí až pátek od 11 do 19
hodin.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „La femme MiMi má řadu spokojených a stálých zákazníků. Gratuluji a držím palce.“

Stylové
límečky

Majitelka pózuje
před butikem

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

Text: Jan Petris, foto: Pavel Dvořák

Foto: Archiv MČ Praha 1
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telefon redakce: 777 556 578

DOPIS ČTENÁŘE

Tema

Jak pilný emi
a svým hlasem

Je to příběh o synovi chalupníka, který
věřil svému hlasu, své píli a pracovitosti
a nakonec se mu splnily všechny jeho
smělé sny.
Stella Zázvorková s Milošem
Kopeckým krátce po svatbě

STELLA
ZÁZVORKOVÁ
SLAVÍME 100 LET
OD JEJÍHO NAROZENÍ

Dobrý den, jsem věrný čtenář Vašich novin, zdravím redakci
a připomínám 100 let
od narození herečky
Stellinky Zázvorkové.
Napíšete o ní článek?
Díky. Vašek P.
Vašku. Děkujeme za Váš
dopis. Ano, připomínáme si 14. dubna 100 let
od narození skvělé herečky Stelly Zázvorkové.
Byla nejen parádní herečkou, mohli jsme ji vidět excelovat na plátně
(Pelíšky, Babí léto, Kolja, Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků
v Čechách…) i v divadle
(hrála např. v Divadle E.
F. Buriana, ABC, Městských divadlech praž-

ských), ale především
byla úžasným člověkem.
Prvním a posledním manželem Stelly byl herec
Miloš Kopecký, rozešli se
rok po svatbě, měli spolu dceru Janu, která v 15
letech spáchala sebevraždu. Stella se s odchodem
dcery vyrovnávala celý
život. Herečka zemřela
18. 5. ve svých 83 letech.
„Říká se, že všichni jsou
nahraditelní, ale Stella
patřila, stejně jako třeba
Werich, mezi ty lidi, které prostě ničím nenahradíte,“ řekla o ní herečka
Jiřina Bohdalová. Určitě
se budeme příběhu paní
Stelly Zázvorkové věnovat
i v dalších novinách.
Monika Höppner

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

Narodil se roku 1876 jako
syn chalupníka z Rousínova u Rakovníka, rodiče
se však brzy přestěhovali
kvůli jeho bratrovi Karlovi do Prahy.

Slávie
Najali si kavárnu Slávii
naproti Národnímu divadlu, aby mohli mít svého
staršího synka lépe pod
kontrolou. Neměli ale ten
pravý obchodnický talent
a brzy prý jim zbyla jediná stříbrná lžička. Otec
se vrátil k truhlařině,
ale gymnazista Emil se
brzy přiznal, že podobně
jako bratr i on touží stát
se zpěvákem. Když si ho
tehdy už úspěšný Karel
Burian poslechl, pravil:
„Moc toho tam hochu
nemáš, ale když mermomocí chceš, zaplatím ti
nějaké ty hodiny.“
Emil Burian začal navštěvovat lekce zpěvu u známého pražského profesora Morice Wallersteina,
zběhl z gymnázia a dostavil se na pohovor k Janu
Pištěkovi (táta známého
herce Theodora Pištěka),
který tehdy spravoval Národní divadlo v Brně. Povídá mu: „Kolik je jim?“

„Bude mi 19 let.“ „Je to na
nich vidět,“ řekl principál, „ale hodějí se mi, kdy
chtějí nastoupit?“
V Brně pak Emil Burian
prožil krásné tři roky.
Jeho syn, divadelník
a hudební skladatel Emil
František Burian (1904 1959) napsal později ve
své knížce o svém otci:

Tón za tónem
dostával ze
svého hrdla.
Jeho poctivost
byla příkladná.
„Brno zbavilo Emila
Buriana brzo nejistoty
a v letech 1896 - 1898
se tam dožil senzačních
úspěchů. Brněnští si už
nemohli představit Smetanu bez svého Buriana,
a když Emil roku 1899
přijal angažmá v Plzni,
loučilo se s ním Brno se
smutkem.“

Brno
Brno přineslo Emilu Burianovi štěstí i v osobním
životě. Jeho velkým obdivovatelem byl brněnský novinář a redaktor

Emil Burian
Lidových novin Eman
Hatlák, který tehdy bydlel v budově Divadla Na
Veveří. Na návštěvách
v jeho rodině se zpěvák
sblížil s Hatlákovou dcerou Vlastou a brzy se
konala svatba. Narodily
se jim dvě děti. Syn Emil
František o svém otci
později napsal:
„Tón za tónem dostával
ze svého hrdla. Jeho poctivost byla tak příkladná, že chodíval, i když
měl třeba jenom výstup
v třetím jednání opery,
již hodinu před představením do šatny.“
Po dlouhou dobu svého
angažmá v Národním
divadle zpíval Krušinu
z Prodané nevěsty. Roku
1908 zpíval se slavným
Enrico Carusem v hamburské opeře v Komediantech. V Hamburku pobyl dva roky, když ale přišla nabídka z Národního,
zatoužil po domově. Až
do své předčasné smrti
v roce 1926 vytvořil

il ke štěstí přišel
m si podmanil svět
mnoho velkých rolí. Do
Brna se velmi rád vracel
spolu s bratrem na společné koncerty.
Emilův bratr Karel si zazpíval v newyorské Metropolitní opeře ve více
než 120 reprízách v hlavních rolích. Jeho umění velebily hvězdy jako
Enrico Caruso či Gustav
Mahler.

Z rodiNného a
lba
EXKLUZIVNĚ

Jan Burian

Noha

duben

Albín
Stocký

Naděžda
Sobotková

Josef
Strachovský

Jaroslav
Mareš

archeolog

sochař

baletka

herec

● Josef Rovenský
*17. 4. 1894 Praha
†5. 11. 1937 Praha,
Režisér a herec, průkopník české kinematografie.
Bratři Burianové
na cestách v roce 1911

● Albín Stocký
*24. 2. 1876 Praha
†18. 4. 1934 Praha
Archeolog, vedoucí
pravěkého oddělení
Národního muzea.
● Josef Strachovský
*19. 4. 1850 Kutná Hora
†9. 7. 1913 Praha
Sochař (Národní divadlo,
Národní muzeum).
● Naděžda Sobotková
*20. 4. 1923 Praha
†20. 3. 2014 Praha
Sólistka baletu Národního divadla.

Víte, že...

zde může
být váš
inzerát!

Kalendárium
Starého Města

● Ludvík Kuba
*16. 4. 1863 Poděbrady
†30. 11. 1956 Praha
Jeho sbírka asijského
umění je uložena
v Náprstkově muzeu.

O šest let mladší Emil
většinu své kariéry prožil na domácích scénách
a proslul zejména jako
pěvec Smetanových oper.
Znal zpaměti 60 oper ve
třech světových jazycích.
Před smrtí (1926) se
dlouho léčil, musela mu
být amputována noha,
zemřel na zhoubný nádor.
Když na něj v roce 1976
vzpomínalo v Česku několik přátel a rakovnických rodáků u příležitosti jeho 100. narozenin, oslavovalo s nimi
i UNESCO. Kolik takových zpěváků máme?
Kolik takových hvězdných talentů debutovalo
v Brně?

Emil Burian byl
dědečkem písničkáře
Jana Buriana a herečky
Kateřiny Burianové.
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Tema

Emil a Vlasta
Burianovi - rodiče
E. F. Buriana

● Jaroslav Mareš
*24. 4. 1921 Husinec
†22. 10. 2003 Praha
Herec (hospodský Evžen
v Jedové chýši).

E. F. Burian,
syn, kapelník

V nouzi o cigarety (1/3)

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1922)

volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

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

„Co si počnem, Frantíku? Cigarety nejsou!“
„Víš, Lojzíku, já slyšel, že suché listy z růže se dají taky kouřit.“

pokračování příště
Odpoledne přinesl Lojzík náruč růží.
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských
a Staroměstských novin. FB: KampaNula

UČENÁ TOULKA SPECIÁL ANEB
SJEZDOVKA PŘEDMASOPUSTOVÁ
vštíven i útulný dvůr,
kde se v létě také obsluhuje.
Kousek níže ulicí Ostruhovskou (Nerudovou)
pak od 17.47 h s již cca
50 lidmi všeho věku
navštíveny Kafe & Hrnky (Nerudova 25), kde
mají dobrý kafe plus
dorty. Taky krásnou
živou dílnu hrnčířskou
(z Maříže u Slavonic).
A k tomu obrovskou
zahradu v létě s posezením pod stromy s výhledem ku Kellyho věži.
V 18.18 h se šlo Janským
vrškem dolů. Úžasné podzemí U Sedmi

švábů - 3x sklep - nespatřeno, neb bylo zavřeno. Za to v 18.28 h
nám na chvíli Romana
Ertlová otevřela meditační a cvičební prostory „Dračí blaho“
v Jánské 8. Zpět dolů
a v 18.38 h nás uvítala hospůdka, divadlo
i věž - Kellyxír - Janský
vršek 8.
V 18.48 h kalupem dolů
umrlčí uličkou, dříve
s četnými hanbinci,
nyní s ordinací a snad
i galeriemi… Břetislavova dovedla nás na Tržiště. Vopičkova Kafírna, Galerie Millenium.

Před Ateliérem Pavla & Olga na Tržišti
Naproti tajné podzemí,
li až do budoucího pivokulečníková herna. Jde
varu dole na Tržišti, kde
se z Pizzy-Nicolas Baru
s hudbou, zpěvem, pí(kde několikrát týdvem i gulášem veseně hrajou Muzikanti
le Toulka zakončena.
Postupně cca 60 lidí,
z Kampy) chodbou podvybráno
na
provoz
zemní až na náměstí do
i na Petřínskou iniciativinárny Tři hvězdy. Atevu (Konferenci Kampa,
lier Pavla & Olga (měla
Petřín Střed Světa).
ten den narozeniny)
Sepsal JiKu
mocně slavil a my muse-

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme
● Klub Nápadníků
pořádá Učené
toulky: Nově: Čakrt,
Šefců, Bouzek, Gebert,
Hlavatá, Doušová, Holubová.
Dřív: Cepák, Sádlo, Kábele,
Hůlek, Kroča, Haendl, Hejma,
Sedmík, Holub, Kučera
● Čtvrtky NAUČNÁ STEZKA PETŘÍNEM (spolupořádá KampaNula) -15 zast.
u zvířecích sousedů. (Dopoledne pro školy dle domluvy).
Odpol. Rodiny, jednlotlivci: Petrinskainiciativa@gmail.com,
773 247 227. Přesná místa
srazů budou vždy sdělena.
● 2. roč. výtv. a lit. soutěže
ZACHRAŇTE PLCHA
VELKÉHO. Děti 5 až 15 let.
www.zachranteplcha.eu.
● 3. pondělí v měsíci 18 h
TAROT KLUB 015 - Deli
Maltéze, Dr. Hůlek
● 28. 4. 18 - 22 h 1. část:
KONFERENCE Kampa
Malá Strana, Petřín, Střed
Světa. Plány Malé Strany,
Petřína, Kampy, Rychty. E.
Brikcius, M. Bouzek, P. Burgr,
K. Gebauer, J. Gebert, R.
Haendl, P. Hejma, J. Hoffmeister, P. Horák, V. Justová, A.

Kašpar, J. Kučera, M. Kotas,
S. Milkov, T. Oliva, P. Placák,
B. Šabachová a další...
● VYCHÁZKY pro rodiče
s dětmi Malou Stranou +
Kampou P. Dvořáčková: www.
prahahrave.cz, tel. 731 802
799
● 12. 5. v 16.30 h Terasa
Michnova paláce - Učená
toulka Malou Stranou, arch.
J. Gebert. Od 18 h KONFERENCE KMSPRSS 2. část
do 20 h, pak Muzikanti
z Kampy…
● 19. 5. 18 h Učená
toulka historická,
R. Haendl.
● 21. 6. 18 - 22 h PROSTŘENÝ STŮL, Malostr. nám.
DOPORUČUJEME
● 30. 4. MALOSTRANSKÉ
ČARODĚJNICE na Kampě
● BASKET TURAS středy
19 - 20 h, Gymn. Josefská, J.
Svátek: 605 131 136
● RelaxArte Sanatorium: Ozdravná cvičení:
pond.18.30 - 20.30 h dynamic.
cvič. ZŠ Karmelitská 13, středa
18 - 20 h roztažení, Josefská
5, pá 18 - 20 h dynamic. Tai-či,
Čchi-kung, ZŠ Karmelitská 13
(2 hod. 240 Kč)

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.

Foto: Archiv

Krycí název naší speciální Učené toulky byl: Staro-nové,
nejen kavárny a galerie Malé Strany.
Toulka proběhla 22.
února k večeru.
Sraz + malé papu s posezením již před 17 h
bylo na Úvoze 6, v kavárně Fejeton, v bývalém Zavěšeným kafi.
Vystoupáno i do 5.
patra, odkud byl překrásný výhled na Petřín
i MS.
V 17.17 h odchod do
hostince U Dvou slunců
na pivo. Počet účastníků stále narůstal. Na-
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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.

I s částečným návratem turistů se mezi
lidmi začíná znovu
otevírat diskuze nad
stavem, jak vypadá
vzhled našich ulic.
Především se však jedná
o osvědčené turistické
trasy středu města. Tento soubor ulic známe
pod názvem Královská
cesta.
Neutěšený vzhled výkladů, zabrané části chodníků restauracemi, nebo
nevkusná propagace, to
vše spadá pod společné
označení vizuální smog.
Skutečně je to problém,
který nevychází jen
z nevkusu provozovatelů jednotlivých podniků.
V mnoha případech
nabízejí návštěvníkům

Královská cesta
Prahy své služby lidé,
kteří pochází z cizích
zemí, tedy mnohdy z jiného kulturního prostředí a také s jinou formou vkusu. Když se toto
vše skloubí s prioritní
touhou především vydělat co nejvíce peněz, je
problém na světě. Jako
vysvětlení
popsaného
stavu většinou slyšíme,
že se nejedná o nic neobvyklého. Že v evropských
městech, které jsou hojně navštěvovány turisty,
je vizuální smog běžným

NA STopě Kateřina
Klasnová

CORRENTY - VOLEBNÍ
TAHÁK ZA OBECNÍ PENÍZE?
Blížící se komunální
volby stimulují politiky k nebývalé kreativě. V březnu radnice
Prahy 1 přišla s projektem na podporu podnikatelů a koupěschopnosti obyvatel Prahy 1
prostřednictvím takzvaných correntů. Corrent
plně nahrazuje korunu
a mezi vybraných 2 000
občanů mají být tímto systémem rozdány (pro začátek) dva miliony korun.
Celý systém spočívá
v tom, že u vybraných
podnikatelů v centru Prahy budou moci utratit své
kredity - correnty, když
si doplní půlku ze svého.
Výsledkem by měli být
spokojení
podnikatelé
i obyvatelé. Tento překvapivý levicový nápad pravicové koalice není sám

Magistrát
o sobě úplně špatný
(taky se nezrodil v hlavě
politiků ale internetového podnikatele), pokud
by cíleně podporoval vybrané služby pro občany
nebo kulturu.
Vadou na kráse ale je,
že Praha 1 nikde nezveřejnila, jak budou
podnikatelé
zapojení
do projektu vybíráni.
Ostatně ani u občanů to
není jasné – asi kdo se
dřív zaregistruje? Dru-

hou vadou na kráse je
načasování, kdy jako
sláma z bot kouká snaha
získat body před volbami. Pilotní fáze projektu
se má uskutečnit těsně
před létem a další asi
na podzim. Každopádně je vidět, že Praha 1
má stále peněz dost...
A co vy, líbí se vám nápad
s correnty a zapojíte se
do projektu?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

jevem. Příkladem jsou
prý města jako je Řím,
Barcelona a další. Možná, že taková informace
je pro někoho uklidňující, ale nemyslím si,
že to takhle má zůstat.
Krásné by bylo, kdyby
například někde v Římě,
samozřejmě u vína, vedli
místní debatu nad vizuálním stavem římských
uliček. Místo povzdechu, že je to všude, by
si mohli říci: „Vizuální smog není všude, to
v Praze si s tím poradili!“ Ano to by bylo krásné. Tak snad odpovědní
z magistrátu čtou Staroměstské noviny. Boj
s vizuálním smogem totiž do jejich kompetence
patří.
SN duben 2022

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

VIZUÁLNÍ SMOG se plíží NEJEN
NAší KRÁLOVSKOU CESTOU

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 dubnu

RYBY PŘINÁŠEJÍ TÉMATA
LIDSKOSTI A SOUCITU
Slunce vstoupilo do
ohnivého znamení Berana a nastává jaro.
20. dubna přechází do
zemitého znamení Býka.
Beranem prochází během
měsíce nejen Slunce, ale
i planeta Merkur, což dává
Merkurovi adrenalinovou
rychlost a ostrý jazyk. Během měsíce se posouvá do
znamení Býka.
Mars a Venuše přecházejí ze vzdušného znamení
Vodnáře do Ryb. Ve znamení Ryb se v tomto měsíci
nachází i planeta Neptun
a Jupiter. Ryby v sobě nesou témata lidskosti a sou-

citu. Můžeme být doslova
zaplavení emocemi, je to
síla vody ve velkém proudu.
Býk nám pomáhá udržovat stabilitu, také ochranu
území, je to teritoriální
zvíře. Snaží se stabilizovat
a kotvit Rybí chaos. Uran
v Býku přináší nestálé
změny a vývoj v oblasti
ekonomiky. Saturn ze znamení Vodnáře už nestačí
ani dělat revoluce, trochu
za každou cenu. Pluto na
konci znamení Kozoroha
čistí vše od základu, sklepů, stejně tak i naše osobní
a kolektivní vědomí i nevědomí.
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še
Jsme va !

ucho

Kultura

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jano, Vaše články mi
připadají, jako byste
žila na jiné planetě. Nejdřív covid, teď válka.
A kde mám jako pracující matka vzít čas na
to, abych se zamýšlela
nad tím, jak vychovávat
děti?! M. B.
Milá paní M. Upřímně
s Vámi sdílím Vaše pocity…
Dějí se kolem nás věci! Jenže ony se děly vždy, jenom
jsme nevěděli o všem a nevěděli hned. Co se mateřství
týká, velmi živě si pamatuji,
jak jsem brečela únavou. Na
hádky s dcerou, při kterých
padala omítka kolem třískajících dveří.
Tyto sloupky neosloví
všechny čtenáře. Jestli pomůžou jedinému člověku,
jsem šťastná.
Za svých krásných padesát
let jsem došla k přesvědčení, že nic se neděje náhodou,
vše má hlubší, i když skrytý
smysl, některé věci kolem
nás neovlivníme, ale sami
rozhodujeme, jak na ně reagujeme. Nejsme osamoce-

ní, oddělení od ostatních,
v netečném, nepřátelském
vesmíru, přesně naopak.
My všichni, rodiče i děti,
děláme věci nejlépe, jak
umíme. Odhaduji, že pokud zrovna nejste v bezmoci
nebo vzteku nebo nějaké
jiné emoci, kterých je v rodičovství i světě hodně, tak
své děti upřímně milujete
a chcete pro ně to nejlepší.
Stejně tak Vaše děti milují
Vás a touží po Vaší lásce.
Nikdo z nás se ale nenarodí
dokonalým rodičem, který umí lásku dávat najevo
v každodenních situacích,
hlavně když jsme ve stresu,
strachu, unavení, nemocní... Pro tu hlubokou lásku
stojí za to se zabývat naším
rodičovským
chováním.
Mně pomohla Nevýchova,
Vám pomůže třeba něco
jiného. Stačí udělat rozhodnutí ke změně. A třeba
poprosit vesmír, aby Vám
do cesty přinesl to pravé
pro Vás, Vaše děti, Vaši
rodinu. Co Vám pomůže?
Začít si rodičovství, a vůbec

Radí
Jana Hogan
život, trochu užívat, nejen
přežívat… Stačí malinkatá
změna, ta postupně vede
k velkým věcem.
A buďte, prosím, otevření
všem možným způsobům,
které Vás navedou na Váš
správný směr. Může to být
knížka, kterou Vám někdo
doporučí, text písničky,
útržek rozhovoru, který zaslechnete v tramvaji. Nebo
třeba pocit, že máte někam
jít, i když nevíte proč.
Držím Vám palce.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Vaše Jana Hogan
inzerce
inzerce

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

FRANTIŠEK KUPKA

● Doručíme vám plněné kapsy
zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce
● Upečete je za pouhých
15 minut
● Užijte si lahodnou chuť

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.
KAREL VAŇURA:
VRSTVENÍ
Do 29. 5.
Výstava poprvé představuje dílo významného
výtvarníka, malíře a skláře Karla Vaňury, který
v šedesátých letech vytvořil unikátní malířské
dílo, v následujících
desetiletí pozoruhodné
objekty ze skla, zároveň
působil jako uznávaný
pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
v ateliéru skla. Dílo Karla
Vaňury je koncentrované
a hledačské. Nepřejímal
dobové styly a směry,

jeho tvorba je původní
a autentická, jak to dokládá i připravovaný projekt. Výstava představuje
Vaňurovu práci se sklem,
malbu i kresbu.
JIŘÍ SOPKO:
RETROSPEKTIVA
Do 29. 5.
Ve třech patrech Musea
Kampa bude od března
k vidění stovka obrazů
Jiřího Sopka a několik desítek jeho kreseb
a akvarelů z let 1969 až
2021. Výstava se koná
u příležitosti jeho 80.
narozenin. Sopko patří

Empanada dubna:
Smetanové kuře
& slanina

František Kupka,
Studie opice
mezi nejvýraznější osobnosti české poválečné
malby. Pro jeho tvorbu
jsou
charakteristické
výrazné barvy, zájem
o lidskou figuru a osobitý
smysl pro humor.
online akce
Připravili jsme ON-LINE
AKCE! Vše najdete na
fb, instagramu a webu.
● Kódy a krajiny 2
● Sběratelka umění
Meda Mládková
● „Werichova vila je taková naše celoživotní
láska” - O vile s architektem Markem Tichým

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1
facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

zde může
být váš
inzerát!
volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

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

ZPĚVAČKY
A ZPĚVÁCI!
● Do sboru RAŇJA
hledáme nové členy, muže
i ženy s láskou ke zpěvu.
● Náš repertoár vychází
z romské tradiční
a soudobé muziky.
● Zkoušky vždy
úterky v 18 hodin
v Sokole na Kampě.

Těšíme se na Tebe!
Informace na tel.:
608 199 266 a na e-mailu:
naschelma@gmail.com

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

Nestoudný, nadutý úsměv

Foto: Archiv SN

Snad je to s Josefíniným zpěvem podobné; obdivujeme
na ní to, co na sobě vůbec
neobdivujeme; ostatně je
s námi koneckonců v naprostém souladu. Byl jsem jednou
při tom, když ji někdo, jak se
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
s břitkým smyslem pro humor

ovšem častěji stává, upozornil na všeobecné národní pištění, to jen docela skromně,
jenže pro Josefínu bylo už to
příliš. Tak nestoudný, nadutý
úsměv, jaký nasadila, jsem
ještě neviděl; ona, která je navenek vlastně učiněná jemnost, která je nápadně jemná
i v našem národě bohatém na
takové ženské postavy.
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Slavné ženy

Irma Reichová

[

Co nového
za vodou

[

Pěvkyně Národního divadla
www.malostranskenoviny.eu

Jan Nepomuk Maýr,
ředitel

-Pokračování příště-

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
Otilie
Sklenářová,
vzor

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

kde to je

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, kde jsou na
Starém Městě v šedé dlažbě
tyto bílé kříže?
Nápověda: Hledejte podle
kokrhání kohouta.

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Andílka najdete na domě
U Zlatého anděla, Celetná 29.
Správně: Václav N.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

MASÁŽE

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
Juan Manuel
centra. Po domluvě
v pohodlí vašeho domova. Monjardin

Cena: 1000 Kč/60 min.

Juan Manuel Monjardin, Tel.: 724 006 393

Homeopatická
poradna

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.
Vyřešte pomocí homeopatie
své akutní i chronické dlouhodobé
zdravotní obtíže ● záněty, migrény,
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy
učení a sociálního chování dětí ● deprese, stavy marnosti a pocit života bez
radosti ● alergie včetně potravinových
intolerancí ● ekzémy

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com

Její soprán
dojal i kněze
Irma (1859 - 1930) byla
vynikající operní pěvkyně,
sopranistka s hereckým
nadáním. Talent v ní objevil kněz Václav Svatopluk
Štulc. Byl jejím hlasem
tak uchvácen, že doporučil rodičům, aby Irmu
inzerce

Václav
Štulc,
objevitel

přihlásili do Pivodovy pěvecké školy. V roce 1880 ji
s otevřenou náručí přijal
do souboru Prozatímního
divadla ředitel Jan Nepomuk Maýr. Zpívala v Národním divadle, ve Varšavě, v Budapešti a Římě.

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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