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Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

telefon: 777 556 578
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na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

SEDM ZEN
HUGA HAASE

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

Kapitán Korda

Exkluzivní foto
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HONZA A ZUZANKA
Vinárník Honza
a veselá Zuzanka
doporučují Obchod
vínem v truhlářské 24.
Přijďte na skleničku.

Foto: Roman Korda

NA STOP Ě

PŘ mÍsT
ÍBĚ NÍ
Hy

Hugo Haas
a herečka
Cleo Mooreová

Když šel Hugo Haas po ulici, ženy
omdlévaly... více str. 6 a 7

Str. 4 - 5

inzerce

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN NA
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY STRANĚ 5

FaNCY HaIR
aND BeaUTY

elišky Krásnohorské 14, Praha 1
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Denní menu
za 139 Kč
Výběr ze
tří jídel
s chutnou
polévkou.

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

Empanada května:
Houby
s lanýži

Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

www.starapraha.eu

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

724 021 789
224 948 465

Foto: Jan Malíř

Foto: Archiv

DO UNGeLTU Zve
mILaN HeIN

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Pečená kachna,
domácí
knedlíky, zelí

VZPOMÍNKY NA GALERISTU
PAVLA ŽURAVA
Foto: Petr Našic

Gurmánův
koutek

289
kč

RESTAURACE
U PARLAMENTU
Valentinská 52

Jednou větou...
Monika
Höppner

„

Redakce
Staroměstských
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Nejlepší
zábava je
o samotě.

Slyšeno: V divadle

Počasí

18°C

květen
Májové šeříky...
Začněme od píky

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Pavel Žurav
Je to šok. Pro nás pro
všechny. Odešel náhle
Pavel Žurav. Jeho Galerií Peron U Lužického
semináře procházeli absolventi uměleckých škol
s výhledem a nadějí uplatnění svého talentu... Byl
to člověk, který nechyběl
na žádné komunitní akci
konané na Malé Straně.
Jeho úsměv měl tzvláštní
uklidňující charisma. O to
víc nám všem bude chybět.
Petr Burgr,
místostarosta MČ Praha 1
Jeho spolupráce s umělci
byla většinou na kamarádské bázi, aby umění
i umělec s ním rezonovali.
Navštěvoval ateliéry, byl
zvědavý, co vzniká nového,
chodil po vernisážích, obje-

voval mladé nadané umělce… Bylo obdivuhodné, co
všechno stihl absolvovat,
a ještě se věnovat galerii…
Roman Franta,
malíř a docent AVU
V mých vzpomínkách zůstane jako člověk spolehlivý, poctivý a přátelský.
Pozoroval jsem často, že
když se někdo z jeho známých dostal do problémů,
neváhal pomoci… Ve své
galerijní praxi se stal důležitou institucí při objevování talentů v oblasti figurální
malby. Hodně mladým
umělcům pomohl v začátcích jejich kariéry. Profesně
zde po něm zůstane velké
prázdno.
Roman Trabura,
akademický malíř

HereČKa zit
JSeM Krá

Na DRUHÉKy
e
StranĚ Ř

nezapomenutelná herečka Zita kabátová se narodila dne 27. dubna 1913 na Malé
Straně v domě U Bílé koule, Úvoz 5. Ještě
v zavinovačce se objevila na jevišti Malostranské besedy ve hře naši furianti.
Rodiče Zity Kabátové byli
ochotníci, dědeček poslední malostranský ptáčník.
Její táta Benno Kabát psal
pohádky, které hráli v Besedě. V 16 letech jí poslali
do klášterní školy, protože
měla pětku z němčiny. V 18
letech jí umřela maminka.
Ve filmech hrávala ve vlastních šatech. Žila s operetním
zpěvákem Járou Pospíšilem.
V roce 1946 se vdala za optika Jerryho Krále, kterého po
měsíci manželství poslali do
Indie. Zitu za ním nepustili.
Rozvedli se na dálku.
Do roku 1949 žila s automobilovým závodníkem Františkem Juhanem. Po komunistickém převratu jezdila
po estrádách. Roku 1956 si

Co se vám vybaví při
jménu Hugo Haas?

Roman
Korda

Principál Divadélka Romaneto

STARÉ
MěStO

„Život je pes.“

9 037 obyvatel

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

KUPTE
ZLATO

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Chápu,
„Nezapomenutelný
že ženy
pan Načeradec.
omdlévaly,
Už je to dávno,
co jsem ho viděl když ho spatřily!“
naposledy.“

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

vzala výtvarníka a veslaře Jiřího Zavřela poté, co ho pustili z vězení (uranové doly).
O rok později se jim narodil
syn Jiří (1957). Zitě bylo 44
let. Manžel Zavřel emigroval roku 1968. Zita zůstala
sama se synem, který žije
v USA.
Redakce novin měla tu čest
jí pogratulovat v roce 2012
k 99. narozeninám. Krásně vyprávěla o kolegyních
Lídě Baarové a Nataši Gollové: „Lída byla bezvadná,
nádherná žena a skvělá
herečka. Nataša zas takové
malé třeštidlo. Nebyl důvod
k zášti, všechny jsme měly
filmové příležitosti.“ Zemřela 27. května 2012 v LDN
v motolské nemocnici.

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

Martin
Roman
Falář
Korda

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Anna Marie
Höppnerová (12)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„Komik. Pak se mi „Legrační herec
„Čili: Vybaví se
vybaví Bílá nemoc
se smutnýma
mi um, šarm,
a jak se ve ﬁlmu očima a černobílé bonvián, milovník
rentgenoval se
ﬁlmy…“
i tragická postava
psem na klíně.“
našich dějin.“

Text: Monika Höppner. Foto: Archiv

2

Zita
kab

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

zita KaBátoVá: „MĚLa
KráSnÝ žiVot, DĚKuJi.“

3

Dívka ze str. 3

VÝroČÍ

10

Text: Monika Höppner. Foto: Archiv

Monika Höppner
gratuluje Zitě k 99. narozeninám

Bouřlivý
rok
1922

štěMiStrynĚ V tanci KoLeM
ROZesTLaNÉ POsTeLe

Slečna Jiřina váňová svým
tancem nadchla členy poroty.
Usnul jen jeden (na židli).

Malý oznamovatel
StaroMĚStSKÉ noViny:
JeDniČKa V MÍStnÍ inzerci

Zita
kabátová

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.

Malá Zita
s rodiči
inzerce

JeKH, DuJ, trin, Štar ii.
zveme Vás na koncert pěveckého spolku raŇiJa.
energické krásné ženy zazpívají romské písně za doprovodu kytary Jana Duždy.

Kdy: 24. 5. 2022 v 19 h
Kde: tyršův dům - Michnův palác, Újezd 450/40, Praha 1.
Vstupenky na místě před koncertem za 150 Kč.
těšíme se na Vás!

Foto: Youtube

LeT ÚmRTÍ
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CO NOVÉHO V REDAKCI

ReDaKCe a HaFsTUDIO
HráLy V BeSeDĚ

T

Tema

MiLan Hein: DiVaD
oteVŘeL DÍKy Herci

Anička Höppnerová
a její ukulele
Malostranská beseda praskala
8. 5. ve švech. Hrála se tam premiéra představení Fdli ﬁdli se strašidly divadelního souboru seniorů
Poslední vlastenecká. Ti hráli spolu s dětmi, divadelníky z HaFstudia, které k premiéře připravila šéfredaktorka Malostranských novin
Monika Höppner. „Jsem ráda, že
se dětem premiéra vydařila. Baví
mě s nimi pracovat a navíc je parádní propojovat děti se seniory,“
zhodnotila premiéru Monika, jejíž
svěřenci také zahráli Vyvolávání duchů, Horor a Kriminalistické
symposium. O hudební předěly se
postarala nejmladší členka redakce Anna Höppnerová.

S principálem a hercem Divadla
Ungelt Milanem Heinem jsme si
povídali hlavně o divadle, nově
připravovaném představení Staří mistři a Letní scéně Ungeltu.
● „Co nového v Un-

geltu připravujete?“
„Zkoušíme Staré mistry, premiéra bude
7. a 8. června. Je to hra
o vztahu dvou bratrů,
herců, jeden z nich je
slavný, toho hraje úžasný František Němec.
Já hraji toho druhého,
který žije v jeho stínu…
Představení, které režíruje Milan Schejbal,
je hlavně o sourozenectví. Přijďte se podívat.“
● „Kromě kamenné scény máte také
krásnou Letní scénu

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

Divadla Ungelt…“
„Ano, zvu vás na naši
Letní scénu na Novém
Světě, která je pěkně
zastřešená. Odehrajeme na ní od poloviny
května do poloviny
září 110 představení.
Uvidíte náš kompletní repertoár s hereckými hvězdami jako
jsou Jirka Langmajer,
František Němec, Petr
Nárožný, Simona Stašová, Petr Kostka, Tatiana Dyková, Vojtěch
Dyk, Richard Krajčo...
A jako bonus vypichuji

zastřešení naší Letní
scény, hrajeme za každého počasí, a komfortní nové toalety…“
● „Jste radši principálem divadla,
nebo hercem?“
„Dominuje principálství. Odjakživa jsem
jako herec trémista,
to mě zase motivuje,
snažím se tu trému
před
představením
zvládnout. Ale jak už
jsem na scéně, ucítím diváka a stává se
ze mě závodní kůň…
Tréma je pryč.“
●
„Jak
vlastně
vzniklo
Divadlo
Ungelt, ve kterém
jste principálem
a zároveň i hercem?“

„Za všechno může
Miloš Kopecký. Měli
jsme spolu vzácný
vztah… V roce 1993
si mě vybral jako moderátora k jeho životní zpovědi, kterou
točila Česká televize.
Vznikl z toho televizní triptych s názvem
Co za to stálo… O rok
později vyšla stejnojmenná kniha a za
peníze, které kniha
vydělala, jsem si pronajal sklepní prostory
Hotelu Unglet a zrekonstruoval je na Divadlo Unglet. Otevíral
ho 2. října 1995 právě
Miloš Kopecký. A já
jsem za to všechno
moc rád. Tak přijďte
k nám do divadla.“

PoHŘeBnÍ PrŮVoDci
Když vám zemře někdo blízký, potřebujete pomoc. Pěkně se s ním
rozloučit a nadechnout… A s tím vám mohou pomoci Pohřební průvodci.
„Dobré rozloučení nemá
deprimovat, ale povznášet,“ říká Oleg Vojtíšek,
zakladatel Pohřebních
průvodců. Vše začíná výběrem místa: můžete vybrat třeba místo u Vltavy,
kam chodil váš děda rád
na procházky, nebo kostel, kolem kterého každý
den blízcí chodili, i když
se třeba k církvi aktivně
nehlásili. Vše pokračuje smuteční řečí. „Má jít
o řeč, u které dlouze
zavzpomínáme, která
našeho milovaného vystihne, jako když malujeme obraz,“ vysvětluje
Oleg. Je krásné, když se
zapojí i pozůstalí. Pohřeb nemá být jen divadlem pro diváky, ale
společným
zážitkem,
společným
rozloučením. Promluvit mohou
všichni, kteří mají něco
na srdci, u řeky zase
můžeme napsat vzkazy
na lodičky a pustit je po
proudu Vltavy. Voda je
symbolem očisty, řeka

zas symbolem toku času.
Voda odplaví smutek
a předá vzkazy zesnulému. Děti mohou pro
změnu vzkazy napsat na
balonky a vypustit je do
nebe. Nebo může rodina
společně na zahradě zasadit strom…
„Je samozřejmě důležité nikoho do ničeho ne-

nutit,“ doplňuje Zuzana
Hrnčířová z Pohřebních
průvodců a dodává: „Obřad by měl být vždy důstojný a přijatelný i pro
nejkonzervativnější členy rodiny. Jde nám o jejich dobrý pocit z milého
rozloučení, ne o náš.“
Více informací na:
pohrebnipruvodci.cz

Oleg
vojtíšek

Rozloučení
na břehu vltavy

Autor fotek: Jan Malíř

MiLan Hein, PrinciPáL a Herec DiVaDLa ungeLt

Foto: Pohřební průvodci

Foto: Veronika Jeřábková

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Jiří Langmajer, Pavel Liška
a Milan Hein v inscenaci Housle

Meda Mládková
Meda Mládková, sběratelka umění a mecenáška, zakladatelka
Nadace Jana a Medy
Mládkových a Musea
Kampa, zemřela 3. 5.
ve věku 102 let. Byla
manželkou
ekonoma
Jana Viktora Mládka. Od
roku 1948 žila v exilu,
ale udržovala kontakty
s československou výtvarnou scénou. Díky ní
se stalo světoznámým
jméno František Kupka. Do Československa
se vrátila po sametové
revoluci. V Museu Kampa vystavila rozsáhlou
sbírku moderního umění, kterou věnovala Praze. Nedaleká Werichova
vila je také provozována Nadací Jana a Medy
Mládkových.

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

tradiční české obchody provozované českými živnostníky

FaNCY HaIR aND BeaUTY
elišky Krásnohorské 14, Praha 1

Krásné luxusní a přitom velmi příjemné
prostředí, milé úsměvy všech zaměstnanců
a spokojenost zákazníků. Co víc si přát na
skvělém místě našeho
historického
Starého
Města? Představujeme
vám kadeřnictví s kosmetickými službami Fancy
Hair and Beauty, které je
tu s námi už celých 9 let
a určitě není jen pro VIP
zákazníky. Najdete ho
v ulici Elišky Krásnohorské 14.
Je jaro, pro mnohé nejkrásnější období v roce,
kdy se určitě všichni

chceme aspoň trochu líbit
a být připraveni na všechny výzvy života. Každý
z nás by měl aspoň jednou
za čas navštívit kadeřnictví, zajít na kosmetiku,
nechat se hýčkat a pečovat tak o svůj zevnějšek.
„Nabízíme služby v prvotřídní kvalitě a určitě zde
budete spokojeni ať už
s kadeřnickými službami, manikúrou, pedikúrou i odborně provedenou kosmetikou,“ říká
Jitka Plavcová, majitelka

salonu. „Naši zákazníci
jsou různorodí, máme
jich spoustu z řad veřejně známých tváří,
ale také jsou to sousedé
a lidé pracující nedaleko.
Jedno mají však společné, rádi se k nám vrací
a už k sobě patříme mnoho let,“ dodává sympatická majitelka.

Tým salonu (zleva):
Romana Dostálová, Jitka
Plavcová, Olga Špundová, Jana
Havelková, Petra Patočková

PODPORUJeme
mÍsTNÍ
žiVnoStnÍKy
Pe
tr Hejma,
starosta

OTEVŘENO je pondělí až pátek od 9 do
20 h, sobota od 10 do
15 h a dle dohody.

PetR HeJMA (My, co tady žijeme, StAn),
starosta MČ Prahy 1: „Fancy Hair and Beauty patří k našim stálým provozovnám v centru. Děkujeme.“

Otevřeno
šest dní
v týdnu

Petra Patočková
v salonu

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

Foto: J. Tatek, text: M. Bittner Hochmanová

Autor fotek: Jan Malíř

ungeLt, zVe ČtenáŘe noVin na LetnÍ ScÉnu ungeLtu

ČERNÁ
KRONIKA

Foto: Archiv

VaDLo ungeLt JSeM
rci MiLoŠi KoPecKÉMu

Milan Hein
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Tema

z

HAAS: JEHO ZENY
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Hugo Haas

Hned od počátku kariéry byl
Hugo Haas miláčkem všech
žen. Obdivovatelky lákal jeho
lahodně modulovaný hlas,
zevnějšek a smysl pro humor...

H

ugo byl proslulým
elegánem,
nosil vždy klobouk, bílou šálu a dokonalé boty.
Studoval zpěv na brněnské konzervatoři (mj. také
fonetiku u Leoše Janáčka). Po absolvování získal
v roce 1920 angažmá v Národním divadle v Brně,
kde byl deset let.
Milostná dobrodružství
z té doby nejsou příliš
známa, ale je jisté, že už
tehdy charismatický mladík s uhrančivýma očima
přitahoval nejen své herecké kolegyně.

Výzva

Andula
Sedláčková,
milenka

Herečka, prý Hugova první láska

Ljuba
Hermanová,
milenka

Olga
Scheinpﬂugová,
milenka

Jiřina
Štěpničková,
kamarádka

Adina
Mandlová,
milenka

Seznámili se
v divadle

Manželka spisovatele K. Čapka

č. 1

BIBI

Marie
Bibikoﬀ, manželka
Byli s Hugem
manželé 30 let

Hráli spolu ve filmu
Jedenácté přikázání

HLEDÁM
BRIGÁDU

Zde může
být váš
inzerát!

Nabízím nošení ﬁremní
korespondence na poštu,
státní úřady a jiné ﬁrmy na
Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce,
tel.: 777 55 65 78

Volejte ihned:

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

Výstava Divní příbuzní
Andrea Baštýřová
● Kurátor: Petr Vaňous
● Vernisáž 19. 5. od 18 h
● Výstava od 20. 5. do 16. 7. 2022
● St - so: 14 - 19 h
● Galerie Jilská 14, Praha 1

Hugo zařídil, aby
se stala herečkou

Jak píše Otakar Vávra ve
svých pamětech: „Když
jsme šli spolu po Národní
třídě, neminuli jsme jedinou ženu, mladou nebo
středního věku, která by
se po něm neohlédla se
slibným úsměvem. Haas
byl totiž velice zábavný
společník a vyloženě postelový typ.“
V mládí se Hugo nevyhýbal společenským sedánkám ani milostným dobrodružstvím.
Jeho první slavnou milenkou byla hvězda němého
ﬁlmu Andula Sedláčková.
V řadě následovaly další:
Adina Mandlová, Ljuba
Hermanová, Olga Scheinpﬂugová…

Mejdany
Pověst Huga Haase coby
svůdce byla veřejně známa. Voskovec s Werichem ve svých Dopisech
vzpomínají třeba na jistou
paní, co se nad ním moc-

Tema

ně klenula a při tom mu
říkala: „Mistře, to jsem
ani netušila, jaké vy jste
prase!“
V meziválečné době patřily k životnímu stylu pražské bohémy odvázané
mejdany v bytech a Haas
je ochotně a rád pořádal
u sebe doma.
Kromě kumpánů od ﬁlmu, divadla nebo z literárních i podnikatelských
kruhů k nim samozřejmě
patřily mladé a krásné
ženy. Hrál se jazz, vypilo
se moře alkoholu.
Před manželkou Bibi (seznámili se v roce 1937)
byla několik let nejdůležitější ženou Haasova života famózní Adina Mandlová. Seznámili se v Praze
v Lucerna baru.

Titinka
Přestěhoval si ji do svého
bytu nedaleko Mánesa
a překřtil ji na Titinku.
Říkal tak všem svým milenkám. Právě on přivedl
Adinu před kameru.
Bibi (o 17 let mladší než
Hugo) se narodila ve Švýcarsku. Mládí prožila po
klášterních školách, pak
se však vzbouřila a vrhla se na dráhu tanečnice
a herečky. Vzali se v roce
1938.
Bibi byla s Hugem v USA
kam utekli krátce po svatbě) až do jeho smrti v roce
1968, kdy se udusil v jejich vídeňském bytě.

Víte, že...

Hugo Haas se narodil
19. 1. 1901 v Brně, zemřel 1.12. 1968 ve Vídni.

T

Tema
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Kalendárium
Starého Města
květen

Marie
Rosůlková

Alois
Wachsman

Karel
Kašpar

Johana
Cavallarová

herečka

arcibiskup

architekt

pěvkyně

● Marie Rosůlková
*17. 12. 1901 Plzeň
†15. 5. 1993 Praha
Herečka. Její nejbližší jí
říkali Meryčka.
● Karel Kašpar
*16. 5. 1870 Mirošov
†21. 4. 1941 Praha
Teolog, arcibiskup.
● Alois Wachsman
*14. 5. 1898 Praha
†16. 5. 1942 Jičín
Architekt a bratranec
Jiřího Voskovce. Spoluzakládal Devětsil.
● Lenka Reinerová
*17. 5. 1916 Karlín
†27. 6. 2008 Praha
Německy píšící spisovatelka.
● Karel Šebor
*13. 8. 1843 Brandýs n. L.
†17. 5. 1903 Praha
Kapelník Prozatímního
divadla.

Cleo
Mooreová,
milenka

Hugo
s fanynkami
v Praze
na plovárně

Herečka, filmy
s Hugem v USA

ZPĚVAČKY
A ZPĚVÁCI!

V nouzi o cigarety (2/3)

● Johana Cavallarová
*18. 5. 1863 Praha
†6. 4. 1946 Řevnice
Pěvkyně. Její portrét je
druhá dívka zprava na
Hynaisově oponě
v Národním divadle.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1922)

● Do sboru RAŇIJA
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

Růže, které usušili a rozsekali.

pokračování příště
Pak vyráběli cigarety a kouřili a všecko pryč.
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Charita

KampaNula

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

1/ Spolek KampaNula v péči o spolky a kluby
uspořádal pro zájemce
a na podporu Baráčnictva spolu s Obcí Baráčníků Malá Strana 5. 4.
Učenou toulku vsedě
v klubu Šatlava: Historií
i současností Baráčnictva. K novým, převážně
ženám, zajímavě promluvil rychtář Pavel Horák. Patří mu velký dík.
Přítomní sledovali i Zasedání (OB+Župy). Pak
všem vesele zazpívala
a zahrála na harmoniku
Lucie Doušová.
2/ Ve čtvrtek 12. 5.
byla 2. část Konference

Kampa Malá Strana, Petřín, Rychta Střed Světa.
Začala v 16.30 h Učenou
toulkou Malou Stranou:
Sraz na terase Michnova paláce „Od Tyršáku
ku Tržišti“. 17.30 - 18 h
byla prohlídka BARÁČNICKÉ RYCHTY, pak
v Šatlavě posezení + debata + hraní Muzikantů
z Kampy.
3/ Pozvánka na oslavu + průvod - 140 let
Obce Baráčníků Hradčany na sobotu 4. 6.
Předběžné informace o
oslavách 140 let trvání Obce Baráčníků má
Petr Guth Hradčany.

Vyjde se 4. 6. v 10 h
z Pohořelce, přímo od
domu, v němž obec
vznikla. Počítá se se
slavnostním průvodem
účastníků ve svérázech,
krojích a s obecními
prapory z pražského
Pohořelce přes Hradčanské náměstí do ulice
Nerudovy. Slavnostní
zasedání a následující
program bude v prostorách Všebaráčnické
rychty. Pozvánky také
budou v květnovém čísle časopisu Baráčník.
Mirek Ribiero, rychtář
OB Petr Guth Hradčan.
Sepsal JiKu

Debata v Šatlavě

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
POŘÁDÁMe
A SPOLUPOŘÁDÁMe
● Klub Nápadníků pořádá
Učené toulky: Čakrt, Šefců,
Bouzek, Gebert, Hlavatá,
Cepák, Sádlo, Kábele, Hůlek,
Kroča, Haendl, Hejma, Sedmík, Holub, Kublebecková,
Kučera, Zemánek.
● 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
● 19. 5. 18 h Učená toulka historická R. Haendl.
● VYCHÁZKY pro rodiče
s dětmi Malou Stranou +
Kampou P. Dvořáčková:
www. prahahrave.cz, tel. 731
802 799
● 28. 5. Výjezdní toulka +
Kongres historický - Kolínsko

● Konec června od 18 h
PROStŘenÝ StŮL,
Malostr. nám.
DOPORUČUJeMe
● 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).
● 4. 6. od 10 h Oslavy
140 let Obce Baráčnické
Hradčany. Průvod v krojích
z Pohořelce půjde na Rychtu. Tam slavnostní schůze,
účastníci v krojích nebo
svérázech. Bude kulturní
program: hudba, tanec
a pohoštění.
● 3. - 12. 9. Tradiční týden
(10 dní) cvičení u moře
JADRAN - Veli Losinj
u Istrie. CÍSAŘSKÉ
VZDUŠNÉ LÁZNĚ V LESE,
cvičení 2x-3x denněs polopenzí i masáže a bazén.
www.relaxartecentrum.eu.

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: Míra Lédl

KaMPanuLa PoMŮže rycHtĚ
i BaráČnictVu. BaráČnÍci SLaVÍ!
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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.

Sice jsme si díky covidu odvykli, ale každý
rok to začíná stejně.
Nejprve se objeví přenosné značky zakazující nejen stání, ale hned
i zastavení. Pak někdy
dostaneme do schránky
vysvětlující leták, co se
v neděli bude dít, aby se
v daný den objevily místo zaparkovaných aut
stany, karavany, VIP
zóny, zdravotní zóny.
Tam, kde normálně parkují naše auta, jsou najednou páskami ohraničené prostory.
Následně se v našich
ulicích objeví jedinci, co
jsou v dané chvíli vlastně
nadlidi. Rozeznají se od
nás obyčejných smrtelníků tím, že mají trička a na
nich čísla. Nebudeme se

NA STOPĚ

Pražský maraton
navzájem napínat, jedná
se o maratonský běh, co
se i letos konal ve vnitřní
Praze.
Někdy má člověk pocit,
že kdyby trasa závodu nevedla po Karlově
mostě, nemohl by se
konat. Jak mohou běhat newyorský maraton,
když tam nemají Karlův
most, skutečně nechápu.
Praha by mohla Karlův
most půjčovat městům,

KATEŘINA
KLASNOVÁ

StáLe VÍce PLatÍ: neJen
JÍDLeM žiV JeSt ČLoVĚK!
Už jsem o tom psala
před pár lety, ale nedá
mi to znovu. Nedávno
jsem šla okolo bývalého
knihkupectví Fišer v Kaprově ulici a zůstala jsem
tam chvíli v údivu a smutku stát. Už podruhé tam
totiž zkrachovala restaurace, na výloze stojí trvale
uzavřeno…
Přitom do Fišera, když
tam ještě byl, lidé chodili
nakupovat a krámek byl
vždy plný. Prodavači tam
byli sečtělí a dokázali vždy
skvěle poradit. Chodila
jsem tam od střední po
celé studium na vysoké
až do prosince 2016, kdy
jsem tam šla pro knihy
naposledy. Pamatuji se,
že jsem nemohla uvěřit,
že tahle legenda skončí
a doufala v nějaký zázrak.
Ačkoliv prostor nepatřil

knihkupectví kdysi
v kaprově ulici
Praze 1, snažila jsem se
tehdy z pozice zastupitelky něco udělat. Jako
dnes se pamatuji, že mě
tehdejší starosta Lomecký ujišťoval, že knihkupectví nabídne prostor
v Rybné ulici.
Vlastníci domu v Kaprově ulici, kteří kvůli vidině
peněz vyhodili prosperující knihkupectví (které
tam bylo od roku 1933
a nezrušili ho ani komunisti) se zase dušovali, že
tam literatura zůstane.

V roce 2017 tam ale byla
s velkou slávou otevřena
luxusní restaurace, a aby
se neřeklo, dalo se tam
pár kuchařských knih.
Do Rybné se Fišer nikdy
nepřestěhoval.
Dnes, o čtyři a půl roku
později a po druhé změně provozovatele, je
restaurace opět uzavřena. A já se musím ptát:
opravdu to za to těm lidem z domu stálo? Zničit
místo, které žilo (a nejen
díky legendárnímu ﬁlmu
Vrchní, prchni), místo
naší kultury a naší historie? Je mi stydno a je mi
smutno. A o to víc, když
se (jak jsem předpokládala) vyjevil hloupý jepičí život restaurace, která
tam nikdy neměla být…
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

kde se konají olympijské hry. Trasa, jejíž součástí není naše úžasná
památka, asi odporuje
pravidlům mezinárodní
atletické federace.
Nejsem jediný, koho napadne myšlenka, že by
se ve světě oblíbený běh
mohl odehrát v jiné části
Prahy. Problém je, najít
v Praze rovný terén odpovídající délky. Rovina,
kde se dá populární běh
v Praze uskutečnit, je
jen kolem Vltavy. Jsou
věci, které ovlivnit neumíme, tak si můžeme
povzdechnout, že naší
krásné Praze přece jen
více sluší běžci, než kdyby po březích Vltavy,
a to včetně Karlova mostu, jezdila formule 1.
SN květen 2022

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

JaKPaK to cHoDÍ, KDyž Se
V centru PraHy BĚžÍ Maraton

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 květnU

co PŘineSe KVĚten? co
zaSeJeMe, to SKLiDÍMe!
V květnu Slunce putuje kosmickými cykly zemitým, plodným
znamením Býka. Je to
země připravena na zasetí semen. Co zasejeme, to
sklidíme. 21. května Slunce přechází do vzdušného
znamení Blíženců. Planety, které byly ve znamení
Ryb, se postupně přesouvají do znamení Berana.
A to Venuše, za ní Jupiter
a ke konci měsíce Mars.
Je to zesílena aktivita
elementu ohně, ale také
sporu. Slunce v Býku radí:
dvakrát měř a jednou řež.
Uran ze znamení Býka je

součástí proměn v ekonomické oblasti. Saturn ze
znamení Vodnáře drží na
uzdě planety, které procházejí znamením Berana,
aby vše šlo s rozvahou.
Neptun, který zůstává ve
znamení Ryb, nás vede
k tématu soucitu. Kde jsme
oběti? Kde jsme vědomě
obětaví? Pluto v Kozorohu
vymetá naše podvědomí.
Merkur prochází s lehkostí Blíženci, kde se ale otáčí
a vrací se do znamení
Býka, kde hledá rozumná řešení situací. Esencí
měsíce je aktivita spojená
s moudrostí.
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še
Jsme va !

ucho

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jani, jak můžu pomoci svému dítěti, aby
bylo samostatné a zapojilo se do domácích
prací? Pavla B.
Naše děti, stejně jako
my, mají vždy důvod ke
svému chování. Možná
si vzpomenete, jak jako
malé chtěly všechno dělat
samy. S radostí se pouštěly do různých domácích
činností, nakupování…
V restauraci jsem byla
svědkem následující situace. K vedlejšímu stolu
přišla skupina dospělých.
Jedna z nich, starší žena,
začala všem radit, kdo
si má kam sednout a co
si má objednat k jídlu.
U dospělých naprosto
absurdní. S dětmi nám
takové chování připadá normální. K čemu to
vede? Naše děti jsou otrávené a nesamostatné.
Zvykly si, že jim vždy řekneme, co a jak mají dělat.
A ještě jim to pro jistotu
několikrát připomeneme.
Nechtějí se zapojit do po-

vinností doma, a čím jsou
starší, tím více se zavírají ve svém pokoji. Ven
vycházejí už jen k jídlu.
Dveře můžete zkusit otevřít upřímným zájmem
o jejich svět, bez poznámek typu: „A to tě fakt
baví!?“ Co se týká samostatnosti a domácích prací, vyzkoušejte metodu
Ne postup, ale výstup.
To znamená jasně a klidně popište, čeho chcete
dosáhnout, tedy výstup.
Potom společně hledejte
řešení nebo nechte dítě
najít řešení samo. Buďte
otevření jakémukoli nápadu. Děti to bude bavit
a možná vás překvapí, čeho jsou schopné.
A pak už jen důvěřovat
a ne prověřovat. Jak je
vám příjemné, když vám
za zády stojí maminka
a kontroluje, co a jak děláte?
Co můžete touto metodou získat? Když dáme
dětem možnost najít
si vlastní cestu, nesou

Radí
Jana Hogan
vlastní odpovědnost a záleží jim na výsledku. Učí
se o věcech přemýšlet
a hledat řešení. A hlavně
ví, že mají svůj život ve
vlastních rukách a můžou
ho ovlivňovat.
Pokud něco nefunguje,
poskytněte podporu. Je
přeci normální chybovat,
když se učíme něco nového.
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku
jsou inspirované kurzem Nevýchova.
Vaše Jana Hogan.
inzerce
inzerce

Kultura

