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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 9/ roč. XIII
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Linka 
pomoci 

občanům
724 021 789  
224 948 465

petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Galerie Jilská 14 je naprosto jedinečným kulturním 

místem! Všem doporučuji k návštěvě.“

NejeN Na 
straně 5

Galerie 
Jilská 14

Jilská 14, Praha 1

MilOŠ kOPeCkÝ
100 leT OD NarOZeNÍ

 Str. 4 - 5

Místní 
podniky

SLIČNÁ MARKÉTKA
Milá slečna Markéta 
z Amos restaurantu, 

Masná 17, 
roztáčí lahodné pivo. 

Přijďte na jedno!

Na STop Ě

Kapitán Korda
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kOMuNálNÍ vOlby JsOu Zase TaDy

PŘIJĎTE  
k vOlbáM

23. - 24. 

ZÁŘÍ
vOlebNÍ DeN

MY, CO TADY ŽIJEME 2022

Co se povedlo na  
Starém a Novém Městě  

uskupení My, co tady žijeme. 

Čtěte na str. 6 a 7
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Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

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

POSíLEJTE 
NÁM SvÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDE

STARÉ 
MěSTO

VltaVa

9 037 obyvatel

Počasí 

19°C
ZÁŘí

Co v září zaseješ, 
v říjnu jako když sklidíš.

Jednou větou...

Slyšeno: před školou

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Na jedy 
jsem 
alergická!

„

Anna Marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

„Pravidelným 
otužováním 

a vyhříváním 
se na slunci.“

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Sprchuji se 
studenou 
vodou.“

Jak se připravujete 
na zimu?

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Popravdě 
nijak. Vždyť 

po kruté zimě 
přijde voňavé 

jaro!“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Pletu si 

teplý svetr 
a dávám 
studenou 
sprchu.“ 

Roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Začal jsem se 
otužovat. 

Včera. 
Ne ledovou, 
ale studenou 

vodou…“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

 „Nijak. 
Co ale řeknu, 

až se zima zeptá, 
co jsem dělal 

v létě?“
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Začátkem září pro-
běhla vernisáž výstavy 
SMOČEK 90, věnova-
ná dramatikovi, režisé-
rovi a spoluzakladateli 
Činoherního klubu La-
dislavu Smočkovi 
k jeho neskutečným 
devadesátým narozeni-
nám. Ten samý večer se 
na jevišti odehrála le-
gendární hra Ladislava 
Smočka Podivné odpo-
ledne dr. Zvonka Burke-
ho. Na místě nechybělo 
ani spousta gratulantů  
a gratulací. 
Výstava se koná v Čino-
herní kavárně a horním 

foyeru divadla do 22. 
prosince 2022.
Divadlo připravuje také 
vzpomínkový večer vě-
novaný osobnostem, kte-
ré byly s touto známou 
pražskou scénou spjaté  
a které v posledních dvou 
letech zemřely. Připome-
nou si tak 18. září Ninu 
Divíškovou, Libušku 
Šafránkovou, Josefa 
Abrháma, Jana Vod-
ňanského, Jiřího Hál-
ka a Jiřího Menzela. 
Na herecké osobnosti di-
vadlo vzpomene prostřed-
nictvím záznamů z insce-
nací, ve kterých hrály.

Novinky z centra prahy

Režisér Smoček slavil 90
RESTAuRACE 

u PARLAMENTu
Valentinská 52

Pečená kachna, 
domácí

knedlíky, zelí

Gurmánův
koutek

289
Kč

„Na Střeleckém ostro-
vě budeš mít 15. září 
koncert, pozveš nás?“
„Přijďte. Bude to fajn.  
A zdarma. Začneme s Var-
han’s Groovy Jamm v šest 
večer. Pak budu dirigovat 
Okamžitý Filmový Orche-
str, zazpívá sbor i sólisté, 
dám prostor i mladým.  
Z těch známých se těšte 
na Jitku Čvančarovou, 
Michaela Kocába, Petra 
Jandu…“ 
„A jaké skladby usly-
šíme?“
„Chtěl bych, aby to bylo 

VaRhan ORchESTROVIč BauER: VšEchnO 
POdSTaTné hudEBnÍ SE děJE na PRaZE 1

všeobjímající, zábavné  
a chystám se připomenout 
Znělky z telky: večerníčky, 
seriály, pohádky, filmo-
vou hudbu. Vše v mých 
aranžích s plným drivem. 
Baví to mě, pak to baví 
muzikanty i lidi, zasmějí 
se, zavzpomínají, někteří  
i popláčou.“ 
„Co dělá podle tebe di-
rigenta hodně dobrým 
dirigentem?“ 
„Když je schopný z orches-
tru vyždímat nadlidský 
výkon, dodat hudebníkům 
sebedůvěru a pak se stane 
zázrak a ti hudebníci si  
s ním věří víc než kdy 

Čtěte rozhovor s charismatickým hudebním 
skladatelem a dirigentem varhanem Orches-
trovičem Bauerem, ten nedá dopustit na hra-
ní v centru Prahy v kostelích i sálech, a zve 
vás na koncert na Střelecký ostrov.

MONIKA HÖPPNER

Herečka Nela Boudová 
s oslavencem Smočkem

PRODEJ BYTU
3+kk - 137 m 

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

2

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

Přijďte 
posedět 
k nám 
do vinotéky!

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

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

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

STaROměSTSké nOVIny: 
JEdnIčka V mÍSTnÍ InZERcI

Rozhovor

VaRhan ORchESTROVIč BauER: VšEchnO 
POdSTaTné hudEBnÍ SE děJE na PRaZE 1

jindy. Zároveň takový di-
rigent dokáže hudebníky  
i usměrnit, aby vše bylo  
v souladu a smysluplné,  
a probouzí v nich i radost 
ze hry.“
„Na co se těšíš?“
„Na provedení své koru-
novační mše Pražské Je-
zulátko a taky že v kated-
rále sv. Víta staví obrovské 
varhany, pro které napíšu 
skladbu.“
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První kapelu měl varhan 
už v deseti letech

varhan s orchestrem

varhan napsal hudbu k filmu  
Miloše Formana Goyovy přízraky
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1922

Místní přebornice ve zvedání 
nohy Alena Kočičková v akci.

Miss vysOká NOha

WWW.MCTZ.CZ

KLID
ČISTO - ZELEŇ - ZDRAVÍ
SPOLKY - PARKOVÁNÍ

6
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VEPSal SE dO SRdcÍ dIVÁků SVýmI GEnIÁlnÍmI hEREckýmI VýkOny! cElý žIVOT alE BOJOVal S dEPRESEmI

Až do roku 1944, kdy 
mladému Kopeckému 
přišlo předvolání k nástu-
pu do pracovního tábora  
v Bystřici na Benešovsku, 
zaháněl své chmury v re-
citačním souboru TVAR, 
kde také poprvé okusil di-
vadelní herectví. 
Po skončení války a návra-
tu do Prahy zakotvil Miloš 
Kopecký v divadle Větrník. 
Bláznivě se tam zamiloval 
do úžasné herečky Stelly 
Zázvorkové. Krátce po 
seznámení herečka otě-
hotněla a byla velice ne-
tradiční svatba, ženich si 

nevěstu vezl k oltáři na 
invalidním vozíku! Oba 
měli smysl pro humor, 
jejich horlivé povahy ale 
nešly příliš dohromady. 
Energická herečka byla 
pravým opakem Miloše, 
který trpěl depresemi. 
Dceru Janu vychová-
vala teta, protože Stella  
i Miloš neměli čas, hráli 
a točili… 
Pouhý rok po svatbě šli 
od sebe, Miloš totiž ne-
dokázal krotit své zálety. 
Spojovala je celoživotně 
ale jejich dcera Jana. 
S Milošem pak Stella 

Tatínek Miloše Kopeckého chtěl, aby 
se syn vyučil stejnému řemeslu jako 
on, tedy kožešníkem. Mladý Miloš měl 
však o své budoucnosti jiné předsta-
vy. Chtěl být hercem! 

leGeNDárNÍ hereC MilOŠ kOPeCkÝ 
    SE naROdIl PŘEd 100 lETy

natočila mnoho společ-
ných snímků, v několika 
dokonce hráli manžel-
ský pár, jako například 
v komedii Zítra to roz-
točíme, drahoušku.
Oba také spojovala vel-
ká rodinná tragédie. 
Když bylo dceři Janě 
15 let, spáchala sebe-
vraždu. Všechny okol-
nosti nasvědčují tomu, 
že šlo o demonstrativní 
pokus. Jana se totiž po-
kusila zabít už předtím, 
údajně kvůli tomu, že se 
jí rodiče podle ní málo 
věnovali. Osudovou roli 
při posledním pokusu 
zřejmě sehrála herečka 
Nataša Gollová, kole-
gyně Stelly z divadla. 
Jana si prý pustila plyn 
v době, kdy se její ma-

minka běžně vracela  
z práce. Zřejmě pláno-
vala, že ji najde včas  
a už ji nebude nechávat 
doma samotnou. Jenže 
Stella se před domem 
zapovídala s Natašou 
Gollovou, která byla její 
sousedkou v tzv. herec-
kém domě v Dejvicích…
„Je to, jako když vám 
useknou prst. Naučíte 
se s tím žít, ale vždy už 
ho budete postrádat,“ 
říkávala o smrti dcery 
Stella. Nikdy se už pak 
nevdala ani neměla děti.
Miloš Kopecký měl cel-
kem pět manželek. Ta 
poslední se jmenovala 
Jana. Miloš Kopecký  
a Stella Zázvorková zů-
stali velice dobří přátelé 
po celý život.

inzerce

O vOlbáCh 
v kOsTCe

Komunální volby 2022 se kva-
pem blíží. Volit můžete v pátek 
23. 9. od 14 do 22 hodin a také  
v sobotu 24. 9. od 8 do 14 hodin. 
Při minulých komunálních volbách  
v roce 2018 byla v Praze 1 voleb-
ní účast 46,35 %. 
Nyní v Praze 1 kandiduje 9 stran. 
Číslo 1: REZIDENTI 1, číslo 2: 
Piráti a občané pro Prahu 1, 
číslo 3: Naše Praha 1, číslo 4: 
PATRIOTI PRO PRAHU 1, číslo 
5: PRAHA 1 SOBĚ, číslo 6: My, 
co tady žijeme, číslo 7: TOP 09, 
číslo 8: Radnice pro občany, 
číslo 9: Občanská demokratic-
ká strana. Běžte k volbám! Zále-
ží na každém hlasu.

23. - 24. 

ZÁŘÍ
vOlebNÍ DeN

MÁME ČISTÝ ŠTÍT 
A ODVAHU DĚLAT, CO JE SPRÁVNÉ

Pojďme 23. a 24. září k volbám a udělejme 

z Jedničky skvělé místo pro život!                                

Nedovolíme rozkrádání neboli „hlubůčkování” Prahy 1

Otevřeme naplno radnici lidem, ne lobbistům

Piráti a občané z Prahy 1

2 hlavní důvody, proč volit číslo : 2

www.HASICIPRAHA1.CZ

Zveme vás 
v sobotu 8. října od 20 h 

na Hasičský bál 
v Malostranské besedě!

HASIČI PRAHA 1

Vstupenky v prodeji 
na pokladně 

Malostranské besedy. 
Těšte se na hudbu 

i tombolu. 
Dobrá nálada zaručena. 

Těšíme se na vás! 
Vaši hasiči

Dobrovolní hasiči
vláďové Pixa a Krištof

100 leT
VýROčÍ

NarOZeNÍ
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představujeme místní podniky
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Jilská 14, Praha 1

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? Pište: redakce@staromestskenoviny.eu
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Galerie Jilská 14

Anna Kučerová, 
Kateřina Turková a Zuzana 
Šálanská před galerií

Instalace

Jedna z nejnověj-
ších galerií v centru 
Prahy  se nachází  
v Jilské 14. Fun-
guje zde od roku 
2021. Galerii provo-
zuje Společnost Topi-
čova salonu, z.s., která 
do zmíněného roku 
působila ve stejno-
jmenném prostoru na 
Národní 9. Působí zde 
tři nerozlučné kama-
rádky Anna Kučero-
vá, Kateřina Turková  
a Zuzana Šálanská. 
Svépomocí a umem 
sobě vlastním si vylep-
šily a daly do pořádku 
celý galerijní prostor 

včetně dvora a tak je 
galerie stále atraktiv-
nější a komfortnější. 
Dramaturgicky se zde 
snaží držet původní fi-
losofie a přitom využí-
vají genia loci Starého 
Města. 
Za více než rok fungo-
vání Jilské 14 se zde 
podařilo uspořádat již 
několik výstav s nej-
různějšími tématy. 
Vystavují zde obrazy, 
grafiky, sochy a objek-
ty. Kolektiv si dá práci 

i s robustními sochami, 
u kterých vás napadne, 
že převoz i instalace 
nebyly ani trochu jed-
noduché. „Je to vždy 
výzva,“ usmívají se 
společně provozova-
telky galerie. V sou-
časné době zde můžete 
zhlédnout dílo Tadeáše 
Kotrby s názvem Rina-
scimento. Výstava po-
trvá do 24. září. 

OTEVŘENO mají stře-
dy až soboty 14 až 19 h.  

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Galerie Jilská 14 je naprosto je-
dinečným kulturním místem! Všem doporučuji k návštěvě.“ 

PODPOruJeMe 
MÍsTNÍ  

žIVnOSTnÍkyPetr Hejma, starosta

Cestou do 
galerie

Tema

Ceny 
praHy 1

Máme nového čestného 
občana i držitele Ceny Pra-
hy 1! V krásné Brožíkově 
síni Staroměstské radnice 
převzal Čestné občanství 
Prahy 1 prof. MUDr. Luboš 
Petruželka, CSc., přednosta 
Onkologické kliniky Všeo-
becné fakultní nemocnice  
a 1. lékařské fakulty Univerzi-
ty Karlovy. 
Cena Prahy 1 pak byla udě-
lena písničkáři a spisovateli 
Jiřímu Dědečkovi, světově 
uznávanému výtvarníkovi Pe-
tru Sísovi a fotografovi a drži-
teli world Press Photo Janu 
Šibíkovi. Ocenění jim jménem 
Městské části Praha 1 předali 
starosta Petr Hejma, 1. mís-
tostarosta Petr Burgr a mís-
tostarostka Eva Špačková.

Luboš Petruželka
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Šťastný Miloš Kopecký se Stellou Zázvorkovou

leGeNDárNÍ hereC MilOŠ kOPeCkÝ 
    SE naROdIl PŘEd 100 lETy
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Svatební fotografie

Dcera Jana, 
tehdy 8 let
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Zde může
být váš
inzerát!

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

volejte ihned:
777 556 578

(Monika)

inzerce

6Petr Burgr

Tolik prostoru nám 
Staroměstské noviny 
nedají, ale zkusíme 
alespoň namátkou, 
zněla odpověď… 
Naprostou prioritou 
a úspěchem je stav 
Nemocnice Na 
Františku. 
Po snaze 
uskupení 
Prahy sobě 
zašantročit 
n e m o c n i -
ci pod hlavní 
město jsme nemoc-
nici stabilizovali. 
Zaměstnanci můžou 
pracovat s důvěrou 
ve svou budoucnost. 
To se mimo jiné po-
tvrdilo, jak jsme spo-
lečně zvládli v Pra-

ze 1 pandemii. Na 
Novém Městě byla 
dokončena unikát-
ní investiční akce.  
V Truhlářské ulici 
byl otevřen Dům 
volnočasových 

aktivit (SVČ 
J e d n i č -

ka). Péči  
o ty nej-
menší do-
kumentuje 

nově zrekon-
struovaná Ma-

teřská školka  
v Řásnovce. Jedná 
se další rozsáhlou 
investiční akci. Na 
pravém břehu Vl-
tavy jsme zprovoz-
nili, a to především 
pro místní, úžas-

né místo s názvem 
Čapadlo Hollar. 
Vysazené stromy 
na Betlémském 
náměstí jsou ma-
lou ukázkou naší 
péče o veřejný pro-
stor. Péče o seniory 
je všeobecně uzná-
vaná jako nejlepší  
v Praze. Současná 
spolupráce s míst-
ními spolky je pro 
nás dalším motivem 
pokračovat i po ná-
sledujících volbách. 
Námi nastavená 
úroveň Galerie 1 
na rohu Štěpánské  
a ulice V Jámě posu-
nula tuto galerii mezi 
prestižní výstavní 
místa v Praze.

Za několik dní se otevřou volební místnosti a obča-
né budou mít možnost zase po čtyřech letech přijít 
ke komunálním volbám. Zeptali jsme se představi-
telů uskupení My, co tady žijeme, čím by se mohli 
pochlubit za čtyři roky jejich působení na radnici. 
Protože jejich číslo pro nastávající volby je 6, chtěli 
jsme upozornit na šest příkladů, které se takzvaně 
povedly.

Starosta Petr Hejma na 
Sousedském setkání na Čapadle Hollar

Místostarosta Petr Burgr 
zahájil plavbu pro seniory po vltavě

v Domě volnočasových aktivit 
v Truhlářské to žije

VěcÍ, cO SE nÁm POVEdly
Volby

6
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Petr Hejma
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Pouze v Praze. 

HODINOVÝ
MAN�EL

tel. Tonda: 720 658 976

DAONT

Osamělý důchodce provede 
levně práce hodinového man�ela 

(drobné opravy). 
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Petr Burgr, Petr Hejma a Jiří Kučera dlouhodobě spolupořádají 
charitativní akci Prostřený stůl na Malostranském a Betlémském náměstí

VěcÍ, cO SE nÁm POVEdly
Volby

Kalendárium 
Starého Města

Zuzana 
Dřízhalová

herečka

ZÁŘí

● Václav K. Klicpera 
*23. 11. 1792 Chlumec 
nad Cidlinou 
†15. 9. 1859 Praha
Dramatik, Stavovské 
divadlo.
 
● Zuzana Dřízhalová 
*27. 1. 1975 Praha 
†16. 9. 2011 
Herečka, hostovala  
v Národním divadle. 
 
● Otakar Vávra 
*28. 2. 1911 Hradec Králové 
†15. 9. 2011 Praha
Režisér, scénárista. 
Jeho žáky byli Forman, 
Menzel a Chytilová... 

● Ludmila Červinková 
*29. 4. 1908 Praha 
†16. 9. 1980 Praha 
Pěvkyně, Národní 
divadlo. 

Otakar 
Vávra

režisér

Koloběžka DEN 2022
Rozjeďte to s námi i letos!

POZVÁNKA

Již šestý ročník akce Koloběžka DEN se bude konat 

 
Uplynulé ročníky měly skvělý ohlas a my věříme, 
že i letošní ročník nadchne nejen profesionální a rekreační závodníky, 
ale i rodiny s dětmi. S námi tož může závodit každý. 
Bude to náš společný den, který bude hlavně 
o sportovním duchu a koloběžkách, ale i o spoustě zábavy.

v neděli 25. září na Výstaviš Praha - Holešovice.

Více informací o akci: 

www.kolobezkaden.cz

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy 

zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce

● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť

● Každý čtvrtek nás najdete na 
trzích na Malostranském nám.

Empanada září
Chorizo Cheeseburger
www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

WWW.MCTZ.CZ

KLID
ČISTO
ZELEŇ

ZDRAVÍ
SPOLKY 

PARKOVÁNÍ

6
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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.

RELAX ARTE SANATORIUM:    

Podzim opět ve školách Malé Strany

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

Již ve středu 21. září čchi-kung s Johankou v Josefské!

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

PONDĚLÍ: 
STŘEDA:

 
PÁTEK: 

Podzim opět ve školách Malé Strany

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

Pravidelně cvičíme od 26. září

Spolkový den 15. září
Den seniorů 6. října na Kampě 

Ukázky cvičení + přípravky Tibetské mediciny:

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

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

Novinka: Workshop:

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských

a Staroměstských novin. FB: KampaNula

Naše akce Naše akce 
POŘÁDÁME 
A SPOLuPOŘÁDÁME 
● 11. 10. v 16 h vojano-
vy sady neznámé - bio-
log Dr. J. Sádlo.
● Čtvrtky NAuČ-
NÁ STEZKA PETŘí-
NEM (spolupořádáme) 
- 15 zastávek u zvířecích 
sousedů. Odpol. rodiny  
s dětmi + jednotlivci: 773 247 
227. Místa sdělena objedna-
ným.
● vycházky pro rodiče 
s dětmi Malou Stranou 
+ Kampou P. Dvořáčková: 
www.prahahrave.cz, tel. 731 
802 799.
● 3. pond. v 18 h Toulka 
vsedě TAROT KLuB 015 
- Deli Maltéze - Dr. Hůlek.
● BASKET TuRAS 
středy 19 - 20 h. Od září 
v Gymn. Josefská. Muži  
i ženy, všeho věku. Info  

J. Svátek 605 131 136.

DOPORuČuJEME: 
● Středy od 14. 9. AR-
GENTINSKÉ TANGO na 
Újezdě 26, VIA. Začáteč-
níci 17.45 - 19.15 h. Pokro-
čilí 19.30 - 21 h.  Info Háta: 
723 643 875. 
● 1. 10. v 14.30 h Sou-
sedské moštování - Vo-
jan. sady (SOPMSH).
● 6. 10. Den Seniorů - 
park Kampa.                              
● 8. 10. v 20 h Hasičský 
bál v Malostr. besedě.                                        
● 19. 11. Candrbál  
v Malostr. besedě (pořá-
dá SOPMSH).
● výlety s SK TuRAS: 
14. - 16. 10. Etapové Kři-
voklátsko. 27. - 31.10. Pře-
chod Krkonoš mládeže. 12. 
- 13. 11. Vlastivědný výjezd 
do Znojma.

Byla pro nás Karlem 
Chotkem připrave-
na na poslední týden  
v červenci krásná, 
stará BOUDA LYSE-
ČINSKÁ (z r. 1926), 
a to v lesích východ-
ních Krkonoš. 
Tři kilometry pohádko-
vou cestou k dolním Po-
mezním boudám, kde je 
u kostela další Karlova 
hospoda Krmelec, opět  
s výtečnou kuchyní, opět 
s vlastním pivem plzeň-
ského tipu + super bo-
růvkovým (název obou: 
„Karlův Jelen“). Opačně 
po hřebeni 7 km jsou 

hORSký POByT V kRkOnOšÍch: 
Byly PaRÁdnÍ lySEčIny 

Rýchory s původním 
pralesem. Sněžka po 
hřebeni s mírným stou-
páním cca 10 km přes 
Pomezní boudy a chatu 
Jelenku.
Horský pobyt s pěší  
i cykloturistikou fakulta-
tivně i cvičením využilo 
35 osob včetně dětí a psů. 
Malostranské království 
bylo přeneseno sem. Za-
stoupeny kluby a spolky 
TURAS, KampaNula, 
RelaxArte, SOPMSH, Pe-
třínská Iniciativa a další 
kamarádi.
Ceny mírné, postelí do-
sti v různých pokojích. 

A zpěvu nejen s kytarou, 
ni tanci nebráněno. Na-
víc počasí přálo, slunce 
i občas déšť (co umožnil 
cestu lesním vláčkem, 
borůvek plno, hub méně. 
Skupinky na pár dní až 
týden, smutné odjezdy 
neb bouda i okolí toť čistá 
nádhera a po pár týdnech 
budeme jistě někteří mít 
krkonošskej (Lysečin-
skej) absťák. Těšíme se 
na příště.
Pro zájemce detaily: bude 
se opakovat. Nejlepší tra-
sy sdělíme nad mapou. 
Olga Michálková rozpo-
znala ve smíšeném lese 

1000 m vysoko několik 
hřibovitých hub. Dr. Jar. 
Cepák (ornitolog, zoolog 
Nár. muzea) určil více 
než 40 druhů lesních 
i lučních ptáků včetně 
horských specialit křivek 
a ořešníků. Místní rarita 

tetřívek bohužel nespat-
řen. Žáby, hadi i horský 
zajíc, také jelení stopy 
byly. V týdnu cvičeno 2x 
denně s Johankou (roz-
cvička, čikungy: 5 zvířat,  
8 brokátů).

Sepsal J. Kučera sen.

J. Cepák a J. Kučera s dalšími výletníky

KampaNula spolupracuje s MČ Praha 1, úzce s uskupením  
My, co tady žijeme, SOPMSH, Nadací Artevide, Dobrovolnými hasi-
či, Klubem Za starou Prahu, klubem Šatlava, Zlatou Prahou a Tarot Klu-
bem 015. Spolupořádá Toulky přírodou (Petřínská Iniciativa + Feman-
cipacion), městem i vsedě, Klubem Nápadníků + výlety s SK TURAS + 
cvičení s RelaxArte Sanatoriem. S dalšími zakládá Spolek: Spolkový 
dům (umělecko - ozdravný + vzdělávací klub, pro všechny generace).
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
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Komentáře, básně, glosy, postřehy
MILí ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Glosa dNe
Samozřejmě by se 
našlo témat ze života  
v Praze 1, co si zaslou-
ží zde připomenout. 
Ale dneska uděláme 
výjimku. Necháme ži-
vot na pravém břehu ply-
nout vlastním životem, ať 
už s jeho radostmi, nebo 
nešvary. Ani nebudeme 
připomínat napjatou 
předvolební atmosféru. 
Dnes si připomeneme to, 
co právě držíte v ruce, 
popřípadě máte na ob-
razovce svého počítače. 
Jsou to naše Staroměst-
ské noviny. Měsíc co 
měsíc laskavým způso-
bem informují o dění  
v naší čtvrti, nebo o li-
dech a místech, kte-
ré denně potkáváme  
a míjíme. To znamená  
o místech a lidech, co dů-

věrně známe. 
Staroměstské 
noviny nejsou 
jen jedním ka-
mínkem, ale 
naopak vý-
znamnou částí 
mozaiky, která 
tvoří ten po-
cit: Tady žije-
me, tady jsme 
doma. To vše 
je zásluhou paní Moni-
ky, vydavatelky, která 
po předčasně zesnulém 
manželovi převzala jeho 
odkaz a pravidelně za-
jišťuje dodání těchto 
místních novin do na-
šich schránek. Asi je to 
tím ženským faktorem, 
že na druhé straně řeky 
Malostranské a zde Sta-
roměstské noviny jsou 
milým pohlazením. Ta-

kové pohlazení to může 
být laskavé, anebo také 
rozbušit srdce. Ano tako-
vé jsou pro nás zde žijící 
Staroměstské noviny. 
Tak jenom můžeme dou-
fat, že za několik dní pro-
běhlé volby nezmění náš 
život tak, abychom pře-
stali každý měsíc dostá-
vat do schránek toto milé 
a laskavé Pohlazení.

SN září 2022

PETR BuRGR 
Místostarosta Prahy 1 
pro kulturu, sport, občan-
skou společnost, spolky  
a Středisko sociálních slu- 
žeb. Pro tyto noviny píše 
glosy pravidelně několik 
let, napsal jich už více než 
tři stovky.

Petr Burgr 
s redakcí novin

našE STaROměSTSké nOVIny 
POhladÍ I ROZBušÍ SRdcE. dÍky!

Kateřina 
Klasnována stopě

Když se řekne alko-
průvod, nebo chcete-
-li pub crawl, mnoha 
lidem se vybaví jeden 
z největších organizá-
torů této noční zábavy 
Drunken Monkey. 
Sídlí za Nemocnicí Na 
Františku v ulici U Milo-
srdných, ale davy „jejich“ 
ožralých turistů se valí 
jako kobylky přes celé Sta-
ré i Nové Město. Na webo-
vých stránkách se vzdor 
jejich názvu, který je vy-
povídající, dočtete, že jde 
o renomovanou organi-
zaci s mnoha oceněními. 
Údajně hostí jen pozitivní 
a přátelské lidi a respek-
tuje pravidla jako je zákaz 
pití a hulákání na ulici, ale 
každý zná realitu… 
Vrcholem pozitivního cho-
vání vůči rezidentům bylo 
na konci srpna fyzické 

hospodářství po hygie-
nické předpisy. Řev je-
jích klientů na ulici je jen 
vnější projev toho, co je 
ve skutečnosti celá slav-
ná organizace zač. Přitom 
na pseudopodnikatele  
v Praze 1 si lze došlápnout 
a vyžadovat po nich plně-
ní všech zákonných povin-
ností a udělovat jim tvrdé 
sankce. 
Otřesný příběh napadení 
jasně demonstruje úroveň 
některých služeb, kterými 
je nyní centrum Prahy po-
věstné v celé Evropě spíše 
než krásnými památkami. 
Opravdu chceme takovou 
Prahu 1 nebo máme jako 
rezidenti svoje práva? 
Pojďme to společně změ-
nit v komunálních vol-
bách…
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

PŘÍBěh Z kOncE léTa anEB 
Jak SE žIJE na PRaZE 1

napadení člověka, který 
bydlí kousek od Drunken 
Monkey. Když se snažil 
řešit hluk a nepořádek, 
napadl ho agresor, kte-
rý měl vstup do uzavře-
ných prostor provozov-
ny, dřevěnou tyčí. Vše se 
odehrálo pod městským 
kamerovým systémem  
a policie případ pro-
šetřuje. Obětí násilí byl 
člen bezpečnostní ko-
mise Prahy 1 a jeden  
z kandidátů REZIDENTI 1. 
Tato provozovna navíc 
nemá nic v pořádku - od 
kolaudace přes odpadové 

Noční Praha

V měsíci září prochází 
Slunce dvěma znameními, 
zemitou, praktickou Pannou 
a vzdušnými estetickými Va-
hami. Do znamení Vah Slun-
ce vstupuje v tomto roce 23. 
září a nastává podzimní rov-
nodennost. V tomto čase je 
pět planet ve svém zpětném, 
couvajícím pohybu… Saturn, 
Jupiter, Uran, Neptun a Plu-
to. Jejich energie jde dovnitř 
než ven, může se zdát, že se 
z venku věci nehýbou, přes-
tože do nich šťouchá Mars ze 

znamení Blíženců a planety 
ze znamení Panny se mohou 
samou analýzou utavit. 
Panna je znamení skliz-
ně a také očisty. Čas se za-
stavit v podzimním detoxu, 
mentálním i fyzickém - ze-
jména trávicího traktu.
Váhy s sebou nesou po-
hled na vyrovnání a rovnová-
hu, více diplomacie po men-
tálních bojích. 
Luna ve svých cyklech je  
v úplňkovém čase 10. září. 
Nov nastává 25. září.

astrovHled

CO ŘíKAJí HvěZDY v ZÁŘí

PěT PlanET VE ZPěTném, 
COuvaJÍCÍM ChODu

ASTROLOŽKA 
DAGMAR KOCůRKOvÁ
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Jana už TO ZnÁ!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Radí
Jana Hogan

JsMe vaŠe

uchO!

Jak to udělat, abych 
s dětmi odcházela  
z domu, z hřiště v kli-
du a bez zbytečné hys-
terie?                         Eva

V dětství je snad všechno 
kolem nás úžasně zajímavé. 
Když se do něčeho pustíme, 
úplně nás to pohltí. Zkou-
máme, jak věci kolem nás 
fungují. Všechno je nové. 
Jsme plně přítomni v da-
ném okamžiku. Najednou 
se ozve: „Kamilkó! Pojď 
se oblíct, jdeme ven.“ „Ku-
bíku, polož tu lopatku, už 
musíme jít domů.“
Představte si sebe v po-
dobné situaci. Jste sami 
doma. V poslední době jste 
toho měli hodně, a tak jste 
si dopřáli den volna. Ko-
lem vás je klid... Pustíte se 
do vaší oblíbené činnosti. 
Ách, to je PARÁDA. Přesně  
o tomhle jste už dlouho 
snili. Najednou uslyšíte, 
jak někdo odemyká dve-
ře. Cože?! Vaše dítě vchází  
a ode dveří hlásí: „Odpadlo 
mi vyučování! Jo, a na zít-

řek potřebuju XY. Jinak mě 
učitelka zabije! Měli jsme 
to mít už minulý týden. 
Musíme to jít koupit hned 
teď, potom mám trénink 
a už to nestihneme!“ „No 
to snad nemyslí vážně,“ ří-
káte si v duchu, „já nikam 
nechci chodit a už vůbec ne 
hned teď!“
Co by vám pomohlo, abyste 
ho nechtěli místo paní uči-
telky zabít hned teď vy?
Děti to mají úplně stejně. 
Jsou nejspíš zabrány do ně-
čeho, co je fakt baví. A my 
rodiče jim jako blesk z čis-
tého nebe oznámíme, že se 
jde dělat něco jiného. Když 
projeví svůj nesouhlas, 
zkoušíme na ně různé me-
tody, nejspíš automaticky 
naučené od našich rodičů. 
Od slibování úplatku (slad-
kosti, pohádky) až po vý-
hrůžky (Tak já jdu sama!).
Co tedy zkusit příště jinak? 
Můžeme dát předem vědět, 
co se bude dít. S časovým 
předstihem, abyste byli při 
odchodu všichni v pohodě. 
A stejně jako nám i dětem 

pomůže vědět: PROČ. Na-
příklad: „Samíku, za chví-
li půjdeme domů, abych 
mohla včas uvařit večeři. 
Můžeš si ještě pětkrát sjet 
na klouzačce.“ Nebo: „Kiki, 
ještě si můžeš chvíli hrát, 
potom ti dám vědět, že je 
čas jít. Potřebujeme nakou-
pit věci na výlet.“ Sami si to 
už upravíte podle situace  
a věku dítěte.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku 
jsou inspirované kur-
zem Nevýchova.

Vaše Jana Hogan

BYDLÍME TU SPOLU

KOMUNÁLNÍ VOLBY
23. - 24. 9. 2022 PRAHA 1

VOLTE č.1
 rezidenti1           www.rezidenti1.cz

MOTL Martin       KLASNOVÁ Kateřina       VACULÍN Jakub

„POLITIKU JSME SE ROZHODLI DĚLAT PRO VÁS, DĚLEJTE JI S NÁMI!”
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