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Místní
podniky

Kapitán Korda

Na stop ě

KRÁSNé SLEČNY
Usměvavé Yuliia a Alina
z MyRaw Café, Gourmet
Pasáž, Dlouhá 39,
nabízejí ovocný pohár.
Přijďte ochutnat.

pozvánka na
prostřený stůl

zprávy, že žije...
Malíř Josef Čapek

Celý příběh na stranách 6 - 7

Str. 2 - 3, 8

inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen na
místní živnostníky straně 4

M OPTIK
STUDIO

Jungmannova 16, 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

Foto: Míra Lédl
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Gurmánův
koutek

hostinec
u rotundy
Karolíny Světlé 17

MICHAL SINGER ZVE NA
VÝSTAVU DO LAPIDÁRIA

59

Kč

Velmi dobré zvláště
k pivu Staropramen 12°

Jednou větou...
Monika
Höppner

Redakce
Staroměstských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:
Že na mě nereaguje
fotobuňka, ještě
neznamená,
že neexistuju.
Slyšeno: V kině

Počasí

25°C

Červen
Jak červen teplem září,
takový bude i měsíc září.

Posílejte
nám své tipy!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Michal Singer na vernisáži
o tom, že změny, a to
Nenechte si ujít parádní
někdy i prudké, nálad,
výstavu malíře Michažánrů, formátů i technik,
la Singera s názvem Ze
nemusejí být vždycky na
života Unyoshi Kenobeškodu,“ představil Staroho, vratké povahy, zato
městským novinám svou
nezdolného
optimisty.
výstavu Michal Singer.
Nejnovější práce originálZdařilá instalace obrazů
ního autora jsou k viděumožňuje procházet se
ní v Galerii Lapidárium
prostorem hnedle křiklav Rámové 6 do 22. 6.
vým, vypjatým a barevně
A proč by měli čtenáintenzivním, stejně jako
ři zavítat na výstavu?
odpočinout oku pevnými
„Návštěvníci se ocitkonturami ohraničených,
nou během horkých dní
uměřených plochách nev poměrně chladivém
uměřeně však obrovitých
prostoru se stálou expoziformátů. „Myslím, že mácí kamenných barokních
lokdy si divák může bezmonumentů. V kontrastu
trestně dopřát popustit
s nimi se však poněkud
uzdu veškerým emocím
vrátíme k horkokrevnosa pocitům, jež se mu
ti samuraje Nezdolného,
takhle nabíledni předklácož je klíčový obraz celé
dají,“ dodal Michal Singer.
výstavy.
Vypovídající

Foto: Míra Lédl

Utopenec
s feferonkou

ZUZANA KOPEČ
ARTEVIDE, POMÁHÁ

Zuzana Kopečná, prezidentka Nadace Artevide, která podporuje nevidomé a sociálně slabé děti a mládež, srdečně zve
čtenáře 21. června na charitativní akci
Prostřený stůl na Malostranském náměstí.
„Jak dlouho funguje
Nadace Artevide?“
„Pracujeme s nevidomou
mládeží 17 let a děti malují
Čečovou metodou, kterou
nám ak. malíř Dino Čečo
daroval, je patentovaná a jediná na světě. Malujeme na
plátno, pod kterým je barva,
a v okamžiku doteku, třeba
jehlicí nebo dřívkem, prostoupí barva na povrch plátna
a vidoucí spatří malý zázrak:
obraz. Po uschnutí si obrazy
prohlídnou nevidomí…“
„Co třeba vaše děti malují?“
„Své pocity, lásky, radosti
i strasti. Jejich tvorba mě posouvá dál. Potkala jsem díky
nadaci mnoho zajímavých
lidí a těm patří můj dík…“

Staré
město

Kde se v Praze v létě
rádi koupete?

Nabízím k pronájmu
vnitřní garážové
stání

Principál Divadélka Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Hana
Francová

„Na zahradě
v jezírku.“

„Před 60 lety
v lázních ČKD
Stalingrad.
Dnes raději
v teplém moři.“

„Kdysi na
Občanské
plovárně,
dodnes na to
vzpomínám.“

Roman
Korda

9 037 obyvatel

HaFstudio,
varhanice

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

„Kde můžeme obrazy
vidět?“
„Podívejte se na facebook Nadace Artevide. Na
workshopech děti zpívají,
hrají, malují, 8. 6. například vystoupily na Benefičním večeru naší nadace
ve Vrtbovské zahradě pod
záštitou starosty Prahy 1
Petra Hejmy a za přispění
Kolektory Praha a.s. Zveme
vás také na Prostřený stůl
na Malostranském nám.
21. 6. od 18 h hodin pod záštitou místostarosty Petra
Burgra. Účinkovat budou
nevidomí umělci nadace,
Radek Žalud, sólisté Sboru
Vratislavka, žáci Deylovy
konzervatoře, Muzikanti
z Kampy a další. “

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

● Ve velice lukrativní ulici
Říční na Újezdě,
v samotném centru
hned u řeky.
● Garážové stání předčí
svojí technologickou
úrovní ostatní garáže,
jelikož funguje
na moderním
rotačním systému.
● Cena 4.000 Kč + DPH
21 %.
Možnost fakturace na firmu
(lze uplatnit DPH).
Prosím volat pouze solidní
a rozumní zájemci.
Volejte: 774 927 892

Radim
Fiala

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (12)
Mluvčí mladé
generace

Doktor
z Ordinace

„Nejraději doma
ve vaně. Každá
jiná voda
je pro mě
studená.“

„V bazénu
v Podolí. Důležité
je, abych měla
s kým ve vodě
řádit.“

„Čili: Pokud
nepočítám svůj
pot, tak většinou
mé kroky
směřují...“

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Foto: archiv Nadace Artevide, Míra Lédl
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Zpravy

ČNÁ, PREZIDENTKA NADACE
POMÁHÁ NEVIDOMÝM UŽ 17 LET

Dívka ze str. 3

štěmiss kuchařinka

Z workshopu

Místní mistryně Anežka
Čuřilová (19) během přípravy
noků při práci s noži

Foto: Youtube

Bouřlivý
rok
1922

Malý oznamovatel
staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

Zuzana Kopečná (vpravo)
vede nadaci už 17 let

Místostarosta Petr Burgr
a starosta Petr Hejma na
Prostřeném stole v roce 2018

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

Oratorium Mistr Jan Hus
Kdy: 6. 7. od 18 h
Kde: Kostel sv. Martina
ve zdi, Martinská 8,
Praha 1 - Staré Město
Scénické oratorium
o Husově životě
a odkazu v obnovené
komorní verzi v roce 607.
výročí upálení Mistra
Jana Husa.
Účinkují: Richard Pachman
a Dita Hořínková

Více informací na tel. č.: 604 539 415
www.peterbartal.cz

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

MUZIKÁL PRO DĚTI

Náš
TIP

Zpěvačka, sbormistryně a pedagožka Eva Kleinová vás srdečně zve 20. 6. od 16 h
do Hudebního divadla Karlín na muzikál pro děti s názvem O ztraceném slabikáři.
„Chystáte unikátní
projekt, dětský muzikál O ztraceném
slabikáři. Jak muzikál vznikl?“
„Muzikál
chystáme
dlouho. Téma se vzalo
z potřeby navrátit dětem správnou mluvu,
rozvinout je pohybově a hlasově. Autorem
textu písní je spisovatel
Jiří Žáček, režie jsem
se zhostila velmi ráda.
Hudbu
složil
mladý hudební skladatel
a student konzervatoře
Richard Mašata. V muzikálu uslyšíte 28 písní,
ty jsou součástí příběhu o chlapečkovi, který
jsem napsala. Chlapečkovi se ztratila všechna písmenka ze slabikáře a dokonce ztratil
i řeč… A my pro něho
i diváky znovu písmenka objevujeme.“
„Kdo v muzikálu
hraje?“
„V
muzikálu
hrají,
zpívají a tančí děti ze

Základní školy Vratislavova na Praze 2 a Pěvecký sbor Vratislavka.
Na premiéře 20. 6. se
sejde na jevišti karlínského divadla 165 dětí.
Chtěla bych poděkovat
panu řediteli Základní
školy Vratislavova Jiřímu Trundovi a všem
učitelům za pomoc při
nacvičování muzikálu.
Děkuji Hudebnímu divadlu Karlín, že můžeme
u nich hrát.“

Eva
Kleinová

„Jaké tam děti hrají
postavy?“
„Sólistů je v muzikálu
25. Těšte se na opičky,
slůně, youtubera, loupežníky, klauny, víly,
velrybu a další. Snažila
jsem se využít dovednosti dětí, takže v cirkusové
finální scéně je uvidíte
žonglovat, dělat vruty
a přemety, jedna slečna
dokonce bude jezdit na
jednokolce… Máte se na
co těšit, tak přijďte!“

Natěšení klauni

Foto: Eva Kleinová, Lubo Špirko, text: Monika Höppner

POZVÁNKA
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Zpravy

VELKÉ ZPRÁVY Z CENTRA
PRAHY
ANEB
KDE
SE
CO
ŠUSTNE
pozvánka na akce pro seniory a další novinky na praze 1
potkat. Např. 8. 8. a 13.
8. proběhnou celodenní
výlety pro seniory, 11.
8. oblíbená Plavba pro
seniory. I letos proběhne
oslava při příležitosti Mezinárodního dne seniorů,
je naplánována na 6. 10.
ČESTNÝ OBČAN
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. se oficiálně
stal novým čestným občanem Prahy 1! Ocenění
našemu přednímu onkologovi bylo předáno 9. 6.
v nádherných prostorách
Staroměstské radnice.
Cenu předával starosta
Petr Hejma a gratuloval
také místostarosta Petr
Burgr. Redakce také blahopřeje!

NEPOMUCKÝ ZPĚT
Socha sv. Jana Nepomuckého se vrátila do
Spálené ulice. Prošla
díky Galerii Hlavního
města Prahy restauračními pracemi, které trvaly čtyři roky. Nyní už je
socha na svém původním místě mezi kostelem
Nejsvětější Trojice a domem Diamant.
VYHRÁLA SMRŠT
28. 5. se konal skvělý
nohejbalový turnaj O pohár starosty Prahy 1 na
hřišti Na Františku. Výkony sportovci podali parádní. Vyhrálo družstvo
Smršť, které reprezentovalo Prahu 1. Redakce
gratuluje.

Místostarosta Petr Burgr
vítá seniory na lodi

Zleva: K. Ulm, P. Hejma, P. Klener
s manželkou a P. Burgr na radnici

Foto: Archiv MČ Praha 1

AKCE PRO SENIORY
MČ Praha 1 organizuje
pravidelně různé akce
pro seniory. „Máme zavedený vysoce standartní systém akcí pro
seniory. Namátkou jmenuji pravidelné Plavby
pro seniory s kulturním
programem, vzdělávací
kurzy např. výuka práce s počítačem, Setkání
s kulturou v Malostranské besedě a určitým
bonbónkem je každoroční tábor pro seniory,
který se koná v jižních
Čechách. Nemohu ani
opomenout poznávací
výlety,“ řekl Staroměstským novinám místostarosta Petr Burgr, kterého
na všech akcích můžete

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

M OPTIK STUDIO
Jungmannova 16, Praha 1
ku, kterou si klienti dlouhé desítky let pochvalují.
Mezi ně patří a patřili významní lidé českého kulturního života. Věrnými
dlouholetými zákazníky
jsou například herečky Iva
Janžurová, Jana Švandová nebo herec Miroslav
Donutil. A proto zde mají
po dlouhá léta kroniku,
kterou jim nejen naše celebrity doplňují svým poděkováním.
M Optik Studio také zásobuje pražská divadla či

dodává svoje produkty pro
natáčení filmů. Skla brýlí
brousí a vyrábí přímo v prodejně, jsou tedy soběstační
a předání brýlí zákazníkovi
je vysokorychlostní. Navíc
je personál přímo stvořený pro návštěvu, protože
celá posádka optiky je milá
a srdečná. Doporučujeme zajít a vyzkoušet jejich
služby.

Marcela Judlová,
Jan Matějka a Zuzana
Klásková před optikou

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Otevřeno
je pondělí až pátek od
9 do 18 h.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Vážím si každé dlouholeté provozovny v centru. Je za nimi kus práce. Díky.“

Přijďte
pro brýle

Optika v Jungmannově

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

Foto: Pavel Dvořák

Přímo v centru Prahy se nachází optika,
která na první pohled
může působit naprosto obyčejným dojmem,
ale opak je pravdou.
M Optik Studio je skutečně výjimečný obchod s brýlemi, a to
v mnoha ohledech.
Pojďme si je všechny
představit.
Tím prvním je tradice. Zakladatelka M Optik Studia
Jaroslava Machutková se
v oboru pohybovala více
než padesát let a pak svůj
obchod předala své dceři
Marcele Judlové. Jedná se
tedy o zaběhnutou znač-

Rozhovor
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Projekt Corrency na oživení
ekonomiky na Praze 1
Rozhovor s Petrem Stuchlíkem

„Pane
Stuchlíku,
můžete nám stručně
představit
projekt
Corrency u nás na
Praze 1?“
„Corrency je evropsky
unikátní transakční systém. Díky němu o podpoře místních provozoven
rozhodují přímo občané,
ne úředníci na radnici.
Radnice ,pouze‘ vyčlení
peníze na podporu, ale
o tom, které konkrétní podniky ji dostanou,
o tom rozhodují občané,
ne úředníci. Zní to složitě, ale je to jednoduché.“

právě
prostřednictvím
systému Corrency. Tím
radnice pomáhá současně občanům i místním
podnikatelům. Občané
mají nákup třeba ve své
oblíbené cukrárně za polovinu a obchodníci mají
díky tomu zvýšenou poptávku.“

„Jak se mohou občané do projektu registrovat?“
„Občané Prahy 1 se stále mohou registrovat na
praha1.corrency.cz. Po
registraci občan dostane
v sms unikátní kód, díky
němuž u přihlášených
obchodníků platí 50 %
z ceny nákupu. Zbylých
50 % dostane obchodník
do druhého dne z peněz radnice automaticky

„Co když nestihnu
utratit své correnty
ve vymezeném období?“
„Propadnou pro občana,
ale město o nic nepřijde.“

„Dokdy je možné se
registrovat?“
„Každý občan Prahy 1 se
může registrovat do 20.
června, se slevou mohou nakupovat do konce
června.“

„Kolik se vlastně přihlásilo provozoven
z Prahy 1? Je o projekt velký zájem?“
„Ano, zájem je velký.
Nejsem si jist, zda mohu
uvést konkrétní číslo, ale

Petr
Stuchlík
provozoven je výrazně
přes sto.“
„Proč by se měli čtenáři zapojit do projektu?“
„Protože pomohou sobě
i své oblíbené kavárně,
obchůdku či třeba masně. Seznam zapojených
provozoven najdete zde:
www.praha1.corrency.
cz/prehled-obchodniku.“

www.praha1.corrency.cz
„Jak vidíte projekt
do budoucna?“
„Máme o něj velký zájem
v ČR i v Německu, kde
také působíme. Vzhledem ke všeobecnému
zdražování je třeba velký
zájem o pomoc rodinám
s dětmi: prostřednictvím
podpory mimoškolních
aktivit dětí. Tedy podpory kroužků, sportovních
aktivit dětí a podobně.“

Víte, že...
Poprvé v ČR si
projekt Corrency
vyzkoušeli v Kyjově

Kde v centru Prahy můžete platit correnty?
● Divadlo Na zábradlí, Anenské nám. 209/5
● Hvězdný bazar, Jungmannova 7
● Hračkotéka, Školská 1384/34
● Staročeská pekárna a cukrárna

Náš
TIP

Astra, Perlová 1020/8

● Restauarace Café Platýz, Národní 416/37
● Prodej koberců Balkanova, K. Světlé 321/23
● Tradiční holičství Svoboda, U Obecního
dvora 797/3

Eva Hrušková
před cukrárnou Astra

Představení Korespondence
V+W v Divadle Na zábradlí

Foto: archiv Petra Stuchlíka

Redakce Staroměstských novin se
sešla s Petrem Stuchlíkem, CEO společnosti CorCo Systems, která projekt Corrency provozuje. Systém na
oživení místní ekonomiky spustil ve
spolupráci s Městskou částí Praha 1.
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Jak zemřel
Josef čapeK

ˇ
Rozhovor Staromestských
novin

David Hanzlík
a David Dvořák

Text: Monika Höppner

SN: „Pánové, už dvanáct
let provozujete Malostranskou besedu a k tomu přibyl
i Střelecký ostrov. Jak byste
to shrnuli?“
David Hanzlík (DH):
„Byla to jízda…“
David Pešek Dvořák
(DPD): „A je to jízda…“
DH: „Když se Beseda rekonstruovala,
dohlíželi
jsme, aby vše bylo funkční.
V roce 2010 jsme Besedu
otevřeli.“
DPD: „Museli jsme se sehrát, sžít se s prostorem. Šlo
nám hlavně o kulturu.“
DH: „Ale museli jsme řešit
i restauraci a kavárnu, taky
najít prostor pro firemní
akce, ale zároveň, aby kulturu nevytlačily. Hledali jsme
rovnováhu.“
SN: „A to se vám podařilo.
U vás v Besedě hrála neuvěřitelná řada kapel a diváci
viděli divadelní představení, talkshow, muzikál,
jsou u vás akce pro seniory
i děti…“
DH: „Začal bych vzpomínkou, že po Cimrmanech byl
jeden z prvních, kdo v Besedě po rekonstrukci hrál di-

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

Foto: Monika Höppner

Pozvánka na Střelák
a také do Besedy

Zleva: David Pešek
Dvořák a David Hanzlík

vadlo, Karel Dobrý, bylo to
představení o Blatném.“
DPD: „A já ve vzpomínkách
pokračuju. Byl tady s námi
léta jako dramaturg Martin
Královský. Naším dalším
dramaturgem je Martin Vodehnal, který má možnost
kapely omlazovat.“
SN: „Tak koho byste z účinkujících chtěli pozdravit?“
DH: „Všechny, ale na to
nemáme prostor. Třeba
Bluesberry, Originální Pražský Synkopický Orchestr,
Ondru Havelku s Melody
Makers, Radůzu, Kateřinu
Marii Tichou, Precedens
a Lili Marlene, Suzanne Vega
a Čechomor, do nebe Davida
Stypku s Wabi Daňkem.“
DPD: „Střídmé klusáky
zdravíme a Jananas, Petra
Jandu, Vladimíra Mišíka,
Xaviera Baumaxu, Romana Dragouna, Ivana Hlase,
Honzu Dědka, Krausberry, Jananas, Laca Décziho
Petera Lipu… Všechny, co
u nás hráli.“
SN: „Na co se těšíte?“
DH: „Na léto na Střeláku…“
DPD: „Tak přijďte v létě za
kulturou na Střelák.“
DH: „A po létě zas do Besedy! U nás je dobře.“

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte ihned:

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

staroměstské
noviny
děkují MČ Praha 1
za podporu
tohoto vydání

Tema

Smrt malíře Josefa
Čapka (1887 - 1945?)
je dodnes obestřena
mnoha otazníky. Jeho
manželka Jarmila nikdy
nepřestala věřit, že její
milovaný manžel válku
přežil. Její deník zaznamenává svědectví, podle
něhož byl Čapek spatřen
naživu ještě tři dny po
konci války.
Tak se jej Jarmila Čapková (česká překladatelka) vydala hledat do
německých nemocnic
a ústavů. Např. do Bergen - Belsenu doprovázel paní Jarmilu tehdejší náměstek ministra
zahraničního obchodu,
přítel Rudolf Margolius.
Hledali marně.

Zatčení
Josefa Čapka zatklo
gestapo na letním bytě
v Želivě u Humpolce
1. 9. 1939. Odtud ho
převezli do pankrácké
věznice, kde začala vlna
výslechů.
9. 9. 1939 byl převezen
do koncentračního tábora v Dachau, 26. 9.
1939 do Buchenwaldu,
26. 6. 1942 do Sachsenhausenu a 25. 2. 1945
do Bergen - Belsenu,
kde jeho stopa končí.
V Buchenwaldu se Čapek setkal s dalším slavinzerce

ným malířem Emilem
Fillou. Oba byli přiděleni
do písmomalířské dílny,
kde v podstatě na zakázku vytvářeli například
rodokmeny
strážných
z SS. Během zajetí oba
také psali.

Básně
Čapek se věnoval především poezii. 26. června
1942 byl převezen do
koncentračního tábora
v Sachsenhausenu, kde
znovu pracoval v malířské dílně. Tajně překládal anglickou, španělskou a norskou poezii.
V prosinci 1942 vytvořil
svou první rozsáhlou báseň Za bratrem Karlem
a také kreslil drobné črty
tužkou. V následujícím
roce v psaní poezie po-

kračoval, jeho básně kolovaly mezi spoluvězni
v opisech.
Těsně po jeho převezení
do Bergen - Belsenu zde
vypukla tyfová epidemie.
Setkává se s Anne Frankovou, patnáctiletou dívkou, spisovatelkou z německé židovské rodiny,
která však na přelomu
února a března na tyfus
zemřela.

Skon

Josef Čapek tomuto
závažnému
infekčnímu onemocnění dlouho vzdoroval, nakonec
mu však zřejmě podlehl
také. Pouhých pár dní,
před osvobozením tábora britskou armádou.
Jeho tělo se však nikdy
nenašlo, proto není zná-

Život Josefa Čapka
v datech a souvislostech
● 23. 3. 1887 narozen v Hronově. Sourozenci Helena
(1886 - 1961) a Karel (1890 - 1938) ●1905 - 1907
navštěvuje v Brně v Jaselské ulici bratra Karla ●1907
rodina se stěhuje do Prahy ● 1911 cestuje sám po
Španělsku ● 1918 stává se redaktorem časopisu Nebojsa ● 1919 sňatek s Jarmilou ●1921 - 1939 redaktorem Lidových novin ● 1923 narození dcery Aleny
(zemřela 1971) ● 1938 cesta do SSSR se spisovateli
J. Koptou a M. Majerovou ● 1945 Poslední zpráva
o jeho životě je ze dne 4. 4. kdy umírá zřejmě na tyfus
neznámo kdy, jeho hrob není znám.

Tema

geniální malíř
K
Zprávy o tom, že přežil válku ● jeho žena nepřestala doufat ● stopy končí v koncentráku

mo ani přesné datum
úmrtí a ani jeho skutečný
hrob. Jeho symbolický
hrob se nachází v Praze
na Vyšehradském hřbitově.

ZPĚVAČKY
A ZPĚVÁCI!

Kalendárium
Starého Města
červen

Eva
Jakoubková
herečka

Tomáš
Sláma

moderátor

Bedřich
Peška
básník

Růžena
Jesenská

spisovatelka

● Bedřich Peška
*25. 10. 1820 Ústí n. Orlicí
†15. 6. 1904 Praha
Básník, spisovatel.

Co jste možná
nevěděli

● Manželka Jarmila byla
překladatelka, po sňatku
s Josefem Čapkem však
své umělecké ambice
upozadila a byla ženou
v domácnosti.
● Vzali se po devítileté
známosti. S Josefem se
Jarmila poprvé setkala
na uměleckoprůmyslové
škole, kde oba studovali. Měli jedno dítě, dceru
Alenu.
● Ve svých vzpomínkách
uvádí, jak po osvobození pravidelně chodila
k pražskému Lékařskému domu, kam přijížděly autobusy s vězni
z koncentračních táborů.
● O úmrtí svého manžela
dostávala rozporné informace. Např. E. F. Burian
jí řekl, že Josef Čapek žil
ještě po osvobození.
● Podle manželova přání
Jarmila zničila některé obrazy, které Čapek
považoval za nepovedené nebo nehotové. Toto
přání vyjádřil v jednom
z dopisů z koncentračního tábora.
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● Eva Jakoubková
*8. 2. 1952 Ostrava
†16. 6. 2005 Praha
Herečka (Činoherní
klub). Manželka zpěváka
Petra Nováka. Bydleli
v Karlově ulici.
● Bohumil Vendler
*16. 6. 1865 Rokycany
†26. 1. 1948 Praha
Dirigent, ředitel kůru
v chrámu sv. Jakuba.
● Růžena Jesenská
*17. 6. 1863 Praha
†14. 7. 1940 Praha
Básnířka a spisovatelka.

Josef Čapek

● Michael Romberg
*18. 4. 1918 Poltava
†15. 6. 1982 Praha
Malíř. Vytvořil gobelíny
pro Karolinum.

Kresba
z koncentračního tábora

Kamarádka
Anne

Doufající
manželka

V nouzi o cigarety (3/3)

● Tomáš Sláma
*16. 4. 1940 Rychnov
nad Kněžnou
†15. 6. 2004 Praha
Scénárista, moderátor.
Pracoval v Čs. rozhlase
a Čs. televizi.

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

nový vtip příště
Ale běda večer! Omdlévá matka, omdlévají dcery, neboť Lojzík jim očesal klobouky, a omdlévá Lojzík, ježto růže byly z hadrů...
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Charita

KampaNula

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

XIV. KONFERENCE KAMPA, MALÁ
STRANA, PETŘÍN, RYCHTA STŘED SVĚTA

Ve čtvrtek 28. 4. byla
1. část již XIV. Konference ve VIA na Újezdě 26 - Společenském středisku Dobrovolných hasičů.
Téma: Plány změn Malé
Strany, Petřína, Kampy,
Rychty, Hradčan a okolí.
Vystoupili: sochař Michal Bouzek probral
aktivity své + ženy Lucie na pomoc Petřínské
přírodě, Eugen Brikcius
moderoval a četl báseň,
Milan Brlík z IPR HMP
zklidnil obavy úsporným plánem Petřína,
místostarosta Petr Burgr
chválil spolky Prahy 1,
arch. J. Gebert ukázal ne-

žádoucí budoucí návrhy
i pro Kampu (Sokol), Kurt
Gebauer se opět rozohnil
a podpořil tím naši bdělost, starosta Petr Hejma předložil poznatky
z „Plánuj pro Jedničku“
a podpořil neničení Středu Světa, paní Jessika
Hoffmeister hodnotila
situaci na Petříně, rychtář Obce Baráčníků Malá
Strana Pavel Horák informoval o Baráčnictvu a zval nové členy na
akce, Dr. J. Hůlek glosoval krátce vývoj Středu, starosta hasičů Vl.
Krištof uvítal všechny
ve VIA středisku a po-

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.
● 3. pondělí v měsíci 18 h
TAROT KLUB 015 - Deli
Maltéze, Dr. Hůlek
● VYCHÁZKY pro rodiče
s dětmi Malou Stranou +
Kampou P. Dvořáčková:
www. prahahrave.cz, tel. 731
802 799
● 21. 6. 18 - 22 h PROSTŘENÝ STŮL KAMPANULY na Malostranském nám.
Benefice pro zdrav. postižené děti. Vystupují: Muzikanti
z Kampy, sólisté Sboru
Vratislavka, žáci Deylovy
konzervatoře, R. Žalud...

● Učená toulka R. Haendla:
NEZNÁMÉ PERIPETIE
CÍSAŘE KARLA IV. bude
v září.
● 16. 6. večerní Toulka Petřínem se zoologem Národního
muzea Dr. Jar. Cepákem:
ROJENÍ ROHÁČŮ. Sraz
21.15 h
u pomníku K. H. Máchy.
DOPORUČUJEME
● BASKET TURAS středy
19 - 20 h, Gymn. Josefská,
od 13. 7. středy 19 - 20 h ve
Velké tělocvičně Sokola- ČOS na Újezdě, J. Svátek:
605 131 136.
● RelexArte Sanatorium: Od července
cvičíme 2x týdně
v tělocvičně Sokol - ČOS
na Újezdě, na Malé Straně,
Praha 1.
www.relaxartecentrum.eu.
Tel. Petra Krulichová:
604 765 273
● 3. - 12. 9. Tradiční týden
(10 dní) cvičení u moře
JADRAN - Veli Lošinj
u Istrie. CÍSAŘSKÉ VZDUŠNÉ LÁZNĚ V LESE, cvičení
2x - 3x denně s polopenzí
i masáže a bazén. www.
relaxartecentrum.eu.

zval na akce na P1, Dr.
J. Kučera vítal, glosoval
a spolumoderoval akci,
Tomáš Oliva velmi pěkným vstupem přiměl nás
k širšímu zamyšlení, ředitelka KC Kampa Barbara Šabachová řekla
novinky o životě Spolků
současné Kampy.
Občerstvení skvěle zajistili Karel Chotek a Masný
Krám. Pomohli i další
sponzoři
KampaNula,
TURAS, R.A.S., M. Zenkl, Vojanovy sady i benefiční vstupné. Vybráno
i na Pepíčka Čečila, který
zahrál na svoji „fňuknu“.
Velký dík Hasičům za po-

moc ve VIA.
12. 5. proběhla 2. část
Konference KMSPRSS:
V 16.30 h se šlo od Tyršáku ku Tržišti. Kolem místa po Lavičce VH... 17.30 - 18 h byla prohlídka Baráčnické rychty. Pak od
20 h posezení a debata - Hyde Park - v Klubu Šatlava. (Sponzorské
občerstvení S. Fučík+
Šatlava. Dík). Sdělení: J.
Kučera, J. Gebert, J. Kábele, J. Hůlek, J. Cepák,
H. Sirotková, P. Placák…
Muzikanti z Kampy…
Souhrn bude zveřejněn.
A pár postřehů a novinek
z KMSSS:

1/ Ošklivé záchodky pod
obloukem Karlova mostu
při akcích hyzdí.
2/Rezidenti bouří proti zmenšení parkovací
plochy na horním Malostranském nám.
3/ Malostranské noviny
a Monika zdraví. Bez MN
by nebylo krásné Kampy!!!
4/Prostor před Michnovým palácem snad nezničí velestavbou.
5/ Lavičku V. Havla dáme
na nové důstojné místo.
6/ Vznikl nový „Spolek
pro obnovu Rychty“, na
podzim bude Ples vlastenecký (Benefice).

POZVÁNÍ KE STOLU - VÝZVA KAMPANULY
k podpoře benefiční akce s názvem

X. P R O S T Ř E N Ý

S T Ů L

pro zdravotně postižené děti z Nadace Artevide
Spolupořádají Městská část Praha 1, Hasiči Prahy 1, Městská policie Praha 1
a Nadace Artevide

KDY: úterý 21. června 18 - 22 h
KDE: NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ
U Stolu budou vystupovat: Hudební soubor nevidomé mládeže, Muzikanti
z Kampy, sólisté ze Sboru Vratislavka, Radek Žalud, žáci Deylovy
konzervatoře...
Součástí akce bude prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace
ARTEVIDE.
40 metrů dlouhý Stůl je nejen příležitostí sousedského setkání, ale
i možnosti podpory a prezentace místních podniků.

Na kupónu za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje věnované
podporovateli, které zakoupíte ve stáncích podniků v těsném okolí Stolu.
Tím podpoříte benefici.

Č. ú.: 2107370908/2700

Vážení místní podporovatelé, hlaste, prosím, čím hodláte pomoci - jídla,
nápoje.
Lída Růžičková 724 346 460, ludmilar@seznam.cz
Zuzana Kopečná 777 697 302, nadaceartevice@seznam.cz

KAMPANULA DĚKUJE

KampaNula pořádá benefiční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola,
Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků a zachování genia loci Prahy 1.
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Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy

Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa dne

Petr Burgr

Místostarosta Prahy 1
pro kulturu, sport, občanskou společnost, spolky
a Středisko sociálních služeb. Pro tyto noviny píše
glosy pravidelně několik
let, napsal jich už více než
tři stovky.

Ulice Ve Smečkách je
ulice Nového Města
jako každá jiná. Kolmá na Václavské náměstí
měla by být přirozeným
ventilem
pulzujícího
městského života, který od
ústředního náměstí Prahy
očekáváme. Není tak široká, aby měla ambice, jako
např. sousední Štěpánská
ulice, kde můžeme najít
vedle honosných hotelů
i majestátní budovu finančního úřadu. Přesto
mají „Smečky“ v sobě
symboliku až mystickou.
Opustíme-li
Václavské
náměstí a začneme mírně
stoupat ulicí Ve Smečkách, tak první, na co narazíme, jsou domy, co mají
nad vchodem červenou lucernu. Pokud se nenecháme odradit od zvyšujícího

Činoherní klub
se stoupání, dojdeme až
do míst, kde sídlí populární Činoherní klub. Ten
svým umístěním jakoby
určoval, jak kultura může
převyšovat místa, kde je
zadupávána lidská důstojnost. Ale kultura není
vrcholem našeho snažení,
tak ani divadlo není na vrcholu naší ulice. Ta končí
sídlem dvou organizací,
které mají jedno společné.
Náplní své činnosti se sta-

NA STopě Kateřina
Klasnová

JAK SE VÁM LÍBÍ KULAŤÁK
PŘED PRAŠNOU BRÁNOU?
Celá Praha 1 má zase
o čem mluvit. Tentokrát emoce a zájem
místních i médií vzbudil
kruhový objezd na začátku Královské cesty před
Prašnou bránou. Autor této nové „atrakce“,
radní Bureš, se patrně
nechal inspirovat pařížským Vítězným obloukem, neuvědomujíc si,
že architektonické a tedy
i dopravní dispozice historického centra Prahy
jsou poněkud odlišné.
Když člověk pomine estetické hledisko, zůstává
záhadou, proč se tam vůbec kulaťák objevil.
Dříve už Praha 1 udělala kruhový objezd na
Jungmannově náměstí
a zprovoznila oboustranně Národní třídu, což
podle mne určitou logiku

Nový kruhový objezd
má, protože se alespoň
dopravně ulevilo Perlové, Skořepce a Uhelnému trhu. Čemu má
ale pomoci tento nový
počin, jasné není, i když
se má do budoucna stát
obousměrnou ulice Hy-

bernská. Řidič se stejně
před Prašnou bránou
otočí a pojede zase zpět.
Prostor leda tak vybízí k nějaké kreativitě
a vtipálci zde už navrhují různé skulptury.
Nejsem dopravní expert, ale domnívám se,
že podobným akcím by
měla předcházet odborná diskuze a vůbec shoda na tom, jak má doprava v centru vypadat.
A tady jsme asi u jádra
pudla. Je těžké cokoliv
rozumného vymyslet,
když na magistrátě sedí
lidé, kteří by nejraději auta úplně zakázali
a na radnici Prahy 1 pro
změnu ti, kteří by jezdili
i přes Staromák, kdyby
to šlo...
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

rají o mladé lidi, kteří potřebují podat pomocnou
ruku. Je to Dívčí katolická
škola, zajišťuje vzdělání
a péči děvčatům s různou
mírou mentálního postižení a pak Spolek Pohoda.
V jejich kavárně a přidružené společenské místnosti pracují také lidé,
kteří potřebují pomoc.
Takhle symbolicky nám
procházka jednou ulicí
Nového Města ukazuje, že
jsou místa, kde se sice točí
velké peníze, ale způsob
jejich získání je na spodu
našich hodnot. A naopak
myslet na druhé, vnímat
nutnost pomoci lidem, co
to potřebují, to z nás teprve dělá lidi. A to přesto, že
je to do kopce, jako stoupat ulicí Ve Smečkách.
SN červen 2022

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

JAK nÁS OBOHATÍ obyčejná
PROCHÁZKA ULICÍ VE SMEČKÁCH

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 červnu

SLUNCE PUTUJE HRAVÝM
ZNAMENÍM BLÍŽENCŮ
V měsíci červnu Slunce
putuje vzdušným, hravým znamením Blíženců, z jara přecházíme
do léta. Vstupem Slunce
do citově založeného Raka,
a to 21. 6., nastává letní slunovrat. V tento den sluneční
kotouč zapadá nad pražskou
katedrálou svatého Víta
a Vojtěcha a prosvěcuje věže
katedrály.
A co ostatní pohyb ve Sluneční
soustavě?
Mars
s Jupiterem zapalují ohnivé pochodně ve znamení
Berana. Primární ohnivá
energie ohně, používána
k ochraně, ale i aktivitě. Ces-

ta ze strachu a paralýzy této
doby. Ze znamení Býka přechází Venuše s Merkurem
do hravých Blíženců. Vzduch
přináší nadhled. Pluto na posledních stupních Kozoroha
čistí sklepy a základy. Saturn
ve Vodnáři je v konfrontaci
s tradičním a revolučním.
Neptun v Rybách přidává
esenci soucitu a Uran v Býku
jede na ose dračí hlavy a proměňuje hmotné hodnoty.
Vstup Slunce do Raka nás
vede více ke kořenům a citlivosti. Luna je ochránkyně
Země, vládkyně znamení
Raka. Její měsíční fáze: úplněk 14. 6., nov 29. 6.
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še
Jsme va !

ucho

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jani. Snažím se lépe
si porozumět se svým
náctiletým synem, ale
nikam to nevede. Co
mám dělat?
Iva
Mám dojem, že v sobě
máme zakořeněné přesvědčení typu: Puberta je
období, které je automaticky spojené s chováním
jako je uzavřenost, netečnost a drzost. Vytváříme si alibi a vyhýbáme
se otevřeně se podívat na
důvody takového chování. Nebo jsme už prozřeli
a snažíme se o hezčí vztah
se svým teenagerem, ale
on/ona se tváří, že je mu/
jí to ukradené.
Stejně jako my chceme
mít harmonické vztahy
v rodině nebo práci, tak
i naše děti si s námi chtějí
rozumět. Jsou ale velmi
citliví a neúprosně nám
jako v zrcadle ukazují,
jaký vztah jsme si s nimi
od narození vytvořili. Styl
komunikace,
vzájemný
respekt, nastavení hranic.
Pokud něco v našem vzta-

hu není ideální, přinesli
jsme to do něj my, rodiče.
Zkuste si nejdřív sami odpovědět na tyto otázky:
Kdo může změnit můj
vztah s dítětem? Já. Dítě
bude reagovat na změny
v mém přístupu.
Jak to udělat, aby mě respektoval/a? Tak, že budu
respektovat jeho/ji. Společně hledat řešení, aby
byly uspokojeny potřeby
obou stran.
Jak to udělat, aby poslouchal/a, co chci říct? Budu
naslouchat i já. Co je pro
něj/ni důležité. Nebudu
dávat přednášky…
Jak zařídit, aby se ke mně
choval/a hezky a vlídně?
Budu se vždy chovat vlídně a slušně k dítěti. Vyjádřím takto i rezolutní
nesouhlas.
Praktický tip na závěr.
Když za vámi dítě přijde
s nějakou informací, která
ve Vás vyvolá touhu začít
přednášku na téma: Co by
se mělo a jak by se mělo,
zastavte se. Místo před-

Radí
Jana Hogan
nášky můžete říct: „Aha,
to je zajímavé! Řekni mi
o tom víc…“ Pokud to
zvládnete říct upřímně,
ne sarkasticky, dozvíte se
možná o svém teenagerovi více, než jste kdy chtěli
vědět.
Pokud si ve vztahu s vaším
dítětem nevíte rady, hledejte pomoc u odborníků.
Je to moudrá volba, ne
přiznání neúspěchu.
Jaké rodičovské patálie prožíváte vy? Myšlenky ve sloupku jsou
inspirované kurzem
Nevýchova.
Vaše Jana Hogan
inzerce

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

Kultura

Sezóna čistění
fasád začíná.
…Vaší nemovito
sti k službám.

Milan Voríšek, MBA
jednatel House Services

