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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

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

®

Cˇ ís. 7/ roč. VI
15. července 2015 NOVINY

EX
KLU

ZIVNĚ

CO MI 
ŘEKLA 
MÁMA 
V CELE 
SMRTI

Staroměstské 
servírky

SLEČNA GÁBI
z vyhlášeného hostince 

U Rotundy (Karolíny Světlé 17) 
podává úžasný Staropramen 

za neuvěřitelných 26 Kč.  

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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NAŠE DĚTI 
KRESLÍ PRAHU

65 LET 
OD POPRAVY

Milada Horáková, 
popravena 27. června 1950
z politických důvodů

Zpověď dcery Milady Horákové

Jana Kánská, dcera Milady 
Horákové. Když jí popravili 
mámu, bylo jí 16 let. (str. 6 a 7)

„

str. 5

Vašík Červenka  (8)

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

www.vcelarskaprodejna.cz    
www.vcelpo.cz                       
www.vcelarskastanice.cz

Více informací na str. 9

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Další informace na www.internet-praha1.cz

Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
Konečně rychlejší a levnější Konečně rychlejší a levnější 

Od 290 Kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

matematiky a učitele 
anglického jazyka 
do Veselé školy 

Zájemci volejte: 777 221 392 E - mail: reditelna@veselaskola.cz

v Soukenické 10, Praha 1. 
Nástup od 1. 9. 2015.

Hledáme učitele
matematiky a učitele 

v Soukenické 10, Praha 1. 
www.veselaskola.cz

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

257 531 839



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
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Už víte, kam pojedete 
na dovolenou?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Na Moravu za 
babičkou a tetou 

a k moři, kde 
maminka potka-

la žraloka.“

Anketa Staroměstských novin

„Čili: Tak 
to bych taky 
rád věděl.“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Těším se, 
jak budu jezdit 

po krajinách 
českých.“ 

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Do Tararinga-
patamu a pak 

možná Tamka-
mchodívítrspát. 

Hezké léto.“

Číslo měsíce

65
let uplynulo od 
popravy Milady 
Horákové 
(27. června 1950)

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Už jsem byl 
daleko od 
starostí, 

na Rhodosu. 
Úžasné.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Právě teď 
relaxuji 

v Portugalsku 
na Costě.“

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Staré Město - Do re-
dakce volaly desítky 
vyděšených čtenářů, 
že z orloje mizí sochy. 
Klid, brzy se tam vrátí, 
poslali je na údržbu. 8. 
července byly sejmuty 
první dvě – Kronikář 
a Hvězdář. Sochy bu-
dou snímány po dvou, 
takže na orloji zůstane 
ostatních šest soch. 
Orloj bude fungovat 
normálně, poslední so-
chu opraví v říjnu.

Z orloje zmizel Hvězdář 
a Kronikář: Kam a proč?

Nové zprávy 
ze Starého Města
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Staré Město - Tak to 
bylo o fous! Těhotná žena 
nestihla dne 9. 7. dojet do 
porodnice a jejímu dítěti 
pomáhali na svět záchra-
náři na Smetanově ná-
břeží. Pomoc zavolal na-

stávající otec dítěte, který 
vezl rodičku do podolské 
porodnice.
Případ má další dojem-
nou souvislost. Záchra-
nář, který dítěti na ná-
břeží pomáhal na svět, 

má partnerku, která bude 
rodit každým dnem.  Za-
tím ještě chodí do práce: 
dělá operátorku na lince 
155. A byla to právě ona, 
s kým hovořil tatínek ze 
Smetanova nábřeží. 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Kdy nežádat 
o milost

Případ Milady Horákové, 
popravené z politických 
důvodů, má jeden zají-
mavý aspekt, o kterém 
se takřka nemluví: Byla 
ze čtyř odsouzených na 
smrt jediná, kdo nepožá-
dal prezidenta o milost. 
Jistě, od Gottwalda se 
nedalo očekávat žádné 
slitování - a také nepři-
šlo, ale přeci jen...
Paní Milada už jednou 
popravě unikla: Měla být 
sťata gilotinou Němci 
v Terezíně. Tehdy se jí 
podařil zázrak.  Přesvěd-
čila soud, že by měla žít.
Možná věřila, že se jí to 
podaří i podruhé. Když 
pochopila, že ne, pomod-
lila se k bohu.

Obrázek 
z Dalimilovy 

kroniky

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Nečekaný porod: Na Smetanově 
nábřeží přišla na svět holčička

Na Betlémské 
kapli se objevuje 
„sluneční“ nápis

Betlémské nám. - 
Na průčelí Betlémské 
kaple se za slunečního 
počasí nově objevu-
je nápis „Za pravdu“. 
Vzniká díky stínu, 
který vrhají důmyslně 
umístěné destičky. 

27°C
ČERVENEC

Kdo v červenci omdlí,
v srpnu jak když ožije

Počasí 

Nemocnice 
Na Františku ruší 
noční ambulanci
Staré Město - Ne-
mocnice Na Františku 
pod tlakem radnice 
Prahy 1 ruší noční am-
bulanci a sníží počet 
lůžek. Radnici se nelí-
bí, že musí nemocnici 
dotovat.

Recept dle 
Dobromily

Fazole
s hrachem

Seber fazole, pak hrách, 
dobře promíchej a uvař.  
Možno zpestřit nějakou 

chutnou čočkou.

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Čtenář 

reportér

inzerce

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

SMS pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Baby club Nessie ote-
vírá od září 2015 nové 
kurzy plavání rodičů 
s dětmi od 6 měsíců do 3 
let v atraktivním bazénu 
v Rytířské ulici. Tel.: 731 
209 895.
●Fotoateliér Martin 
Lukač, Pštrossova 12, 
Praha 1. Neváhejte, origi-
nál je jen jeden, ten váš.  
Tel.: 775 449 577, www.
martinlukac.cz.
●Hledáme učitele mate-
matiky a učitele anglické-
ho jazyka do Veselé školy 
v Soukenické 10, Praha 1. 

Nástup od 1. 9. 2015. Tel.: 
777 221 392. www.vese-
laskola.cz.
●Prodej kulturní pa-
mátky domu U Zlatého 
stromu na Pohořelci. Je-
dinečná investice se sta-
bilním výnosem. Tel. Ing. 
Daniel Kotula: 739 343 
871.
●Sport pro seniory. 
Hledám jakoukoliv mož-
nost sportovního vyžití        
v Praze. Sebeobrana, mí-
čové hry, tanec... Prosím 
o tipy. Děkuji. Tel.: 603 
181 001. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.cz

Zábavný tábor, který děti milují!
Tenisové tréninky plus celodenní program: 
zoo, plavání, minigolf, bowling…
• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: 5 lokalit v Praze, 2 v Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

TENIS



3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou nejlepší 
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

Skandální Maršmeloun, ostudu 
Prahy, teď zkoumá komise

Hloupé rozhodnutí vedení radnice ještě lze zvrátit
Staré Město - Ještě to 
není ztraceno! Obludná 
budova, schválená ve-
dením radnice Prahy 1, 
nakonec nutně nemu-
sí hyzdit starou Prahu! 
Památková komise mi-
nisterstva kultury nyní 
zkoumá, zda vše proběh-
lo podle zákona.
Dům, který dostal pře-
zdívku Maršmeloun, 
dlouhodobě kritizují ne-
jen místní, ale i různá 
občanská sdružení, před 
radnicí Prahy 1 nedávno 
proběhla masivní de-
monstrace. 
„Stavbu vítáme,“ prohlá-
sila mluvčí Prahy 1 Blaž-
ková. Kvůli domu má být 
zbořena část zdi Anež-
ského kláštera.

Víte, že...
Stavbě je též přezdíváno 

Hrob Anežky České 
nebo Pomník tuneláře.
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště
Místní mistryní v nudění se roku 

1915 stala kadeřnice Květa Tuhá. 
Vydržela se nudit celý život 
(snímek je z úvodu pokusu). 

MISTRYNĚ V NUDĚNÍ

Hm.

Petici proti této hrůze 
podepsaly tisíce lidí

Masivní demonstrace 
před radnicí Prahy 1

• Docházku dítěte si řídíte sami
• Přijímáme děti od dvou let
• Provozní doba 8 - 17 h
• Po domluvě noční i víkendové 

hlídání
• Angličtina, němčina                

a francouzština v ceně

Alternativa mateřské školky
Praha 1, Spálená 43

OKAMŽITĚ PŘIJMEME 
VAŠE DÍTĚ

Tel.: 607 045 661
www.hodinovehlidanideti.cz

DĚTSKÉ CENTRUM

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Pro více informací 
mě neváhejte 
kontaktovat
Ing. Daniel Kotula, 
tel.: 739 343 871

Jedinečná investice
se stabilním 
výnosem

Prodej kulturní památky 
domu U Zlatého stromu 

na Pohořelci

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

Otevřeno pondělí až pátek  10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karolíny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

Přihlášky na: 
haf@hafstudio.cz

Adresa: 
HaFstudio, Ostrovní 16, Praha 1

     Termíny: 
17. - 21. srpna, denně 9 - 18 h
24. - 29. srpna, denně 9 - 18 h 

• Letní herecká dílna            
pro děti od 6 do 15 let

• Letní výtvarná dílna             
pro děti od 6 do 15 let 

• Letní hrátky pro prťata        
pro děti od 4 do 6 let

Příměstské tábory 
pro děti od 4 do 15 let

www.hafstudio.cz

inzerce
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DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Domu na obrázku vlevo se říkalo V nebi. Sice už ho zbořili, ale za to přibyl stromek (díky). 

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Na Perštýně (pohled od Národní třídy)
Kde to je1927 Dnes
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Proč pan starosta Lomecký 
vyvolal ducha Usámy bin Ládina?
Šok na zasedání zastupitelstva na Žofíně

Staré Město - Jejda! 
Starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký ztrácí nervy.
„Kdyby nabídla nejlep-
ší podmínky na opravu 
Werichovy vily firma 
Usámy bin Ládina, tu 
zakázku by dostala!“ 
hřímal před šokovanými 
zastupiteli na červnovém 
zasedání starosta. 
V sále to znepokojeně za-
šumělo a mnozí si jistě 
vzpomněli na Paroubko-
vy marťany nebo Rathův
 knírek.
Starosta tímto podivným 
výrokem reagoval na člá-
nek ve Staroměstských 
novinách, že střechu (prý 
vadnou) Werichovy vily de-
montuje stejná firma, která 
ji před pár lety stavěla. 

Víte, že...
Usáma bin Ládin prý

nařídil demolici 
mrakodrapů v New Yorku.

&

Palec na-
horu za to, 

že s kolegou 
Solilem jako 
jediní z ve-

dení radnice 
přišli na akci 

Prostřený 
stůl.

Daniel
Hodek, 

zastupitel
(ČSSD)

Palec dolů 
za to, že 
ignoruje 
spolkové 

akce a ob-
čanskou 

společnost 
a neustále 

mlží.

Oldřich 
Lomecký, 
starosta 
(TOP 09)

Poražený Vítěz
Praha 1

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 
O CENY

Vašík Červenka  (8)
Poslal dědeček Josef Matoušek

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD 
Indiánská pohádka Diva-
délka Romaneto. Dárek je
k vyzvednutí v pokladně
Náprstkova muzea. Platí 
jen do 15 dnů od vydání 
tohoto čísla.

Tančící 
dům

Díra z našich 
daní

Trochu komín, 
trochu tunel
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Brekeke!

TAJNĚ NA RADNICI 
S POVOLENÍM PSÁT

Zápisník 
agenta 001

Šušká se, že starosta Prahy 1 Ol-
dřich Lomecký (58) končí a spo-
lečně se svou milenkou a tiskovou 
mluvčí Veronikou Blažkovou (35) 
se stěhuje do rozlehlé vily na pe-
riferii Prahy. Nejpozději se tak prý 
má stát na konci volebního obdo-
bí, tedy někdy na podzim 2018.  
K rozhodnutí odejít může vést sta-
rostu nevalný volební výsledek, 
nezadržitelně klesající preference 
TOP 09 v Praze 1 a také jeho údaj-
ně slabá pozice uvnitř strany. 
Obrátili jsme se s prosbou o potvr-
zení nebo zpochybnění zprávy na 
tiskový odbor Prahy 1, který má 
na starosti Veronika Blažková. Do 
uzávěrky odpověď nedorazila.

Starosta prý 
končí a stěhuje 
se mimo Prahu

Radnice 
Prahy 1

Starosta Lomecký  
v pozadí Werichova vila

A ZA
TÍM

 

NA DRUHÉM
 BŘEH

U
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ŠTĚDŘE PROSTŘENÝ STŮL 
NA MALTÉZSKÉM NÁMĚSTÍ
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Důstojný pan Kohák 
(Zlatá Praha)

Na krásné akci se získalo 40 tisíc Kč pro charitu

K úspěchu akce jistě při-
spělo i krásné, ne však 
příliš teplé počasí. Přede-
vším ale zdokonalená pří-
prava posíleným týmem 
KampaNuly. Do stánků 
kolem dlouhého stolu da-
rem poskytly restaurace 
a fi rmy nejen z Malé Stra-
ny jídla a nápoje. Tyto 
dobroty pak byly vydává-
ny hostům oproti zakou-
peným „stravenkám“.

Během večera přišlo více 
než 800 návštěvníků, vy-
stoupilo 100 hudebníků 
a zpěváků. Čistý výtěžek 
ve výši 40 tisíc Kč bude 
věnován na nákup vý-
tvarných potřeb a pomů-
cek pro děti a studenty 
Konzervatoře Jana Deyla 
(KJD) a Artevide. 
● KampaNula děkuje za 
organizaci celé akce (pří-
pravu vystoupení KJD, 
propagaci, souhru stavby 
stánků a stolů) Zuza-

ně Kopečné. ● Za ko-
munikaci s fi rmami a za 
propagaci nové, již zcela 
nepostradatelné slečně 
Veronice Zikmundo-
vé. ● Děkujeme též opa-
kovaně již pomáhající 
s vystoupením mladých 
umělců i s pozdějším pro-
dejem Džejný - Jiřince 
Daňhelové.  ● Za pečli-
vé vedení „kasy“ prodeje 
a předprodeje - Heleně 
Šulcové. ● Veliteli dob-
rovolných hasičů Láďovi 
Kryštofovi (zapůjčení 
a stavba stánků a stolů 
i polní kuchyně). ● Za 
mnohahodinovou spo-
lupráci novým mladým 

pomocníkům z Nového 
Města, které vedl Petr 
Zenkl (věnovali kávu 
a sami také obsluhovali 
Café stánek). ● Městská 
policie zorganizovala vše 
v ulicích - díky řediteli 
Miroslavu Stejskalovi. 
● Jiřímu Wenclovi za 
četné Muzikanty z Kampy 
i následné posezení. ● 
15 kg sýru Bauer s olivami 
(v ceně 6 tisíc Kč) daro-
val majitel  Bohušovické  
mlékárny pan Jaroslav  
Krajník, který se přistě-
hoval na Kampu teprve 
nedávno a již se zapojil 
do společenského dění. ● 
SOPMSH za propagaci 

a sponzory - Petru 
Burgrovi a Pavle Mi-
chálkové. ● Velký dík 
patří Zlaté Praze - důstoj-
nému panu Jaroslavu 
Kohákovi. ● Kafírně 
a Romanu Vopičkovi. 
● Napě za neutuchající 
radostné podávání nápo-
jů a krmě... 
Díky všem dalším pomoc-
níkům - brigádníkům, 
kteří se třeba jen na chvíli 
uvolnili, by pomohli. Bez 
nich by akce nebyla. ● Za 
mediální spolupráci pa-
tří zvláštní dík skvělým 
Staroměstským novi-
nám. 

Dále viz str. 8

VESELÉ OKAMŽIKY OD STOLU I Z POD NĚJ: Na tomto tzv. fi lmovém pásu vidíme proslulého kavárníka 
Romana Vopičku a místní krásku Moniku tzv. Höppner. Básník Šiktanc z toho spadl pod stůl na snímku č. 4.

Prostřený stůl 
byl dlouhý 50 metrů

KampaNula pořádala v úterý 16. 6. v pod-
večer svoji dosud největší benefi ční akci, 
již IV. Prostřený stůl pro Konzervatoř Jana 
Deyla na Maltézském náměstí. 

Přišlo několik 
set jedlíků

Petr Hejma 
hraje Beatles

Pan Oliva 
loví buřty

KampaNula (zleva): Jiří Kučera, Petr Vlasák, 
Jan Wolf, Ondřej Höppner, Petr Hejma, Petr Burgr, 

Menhart, Zuzana Kopečná, Helena Šulcová, 
Veronika Zikmundová, Martin Čermák, Dino Čečo

Text: Jiří Kučera

Básník 
Šiktanc

Múza

A ZA
TÍM

 

NA DRUHÉM
 BŘEH

U



6  Tematelefon redakce: 775 949 557 redakce@StaromeStSkenoviny.eu  Tema

Vracím se k Tomášovu do-
pisu. Popisuje tam situaci 
v blízkosti Týnského chrá-
mu, neboť lidé zde žijí. 
V obytných domech bydlí 
mnoho lidí, včetně rodin 
s malými dětmi. V úzké 
Týnské uličce vládne den-
ní a hlavně noční provoz. 
Taxíky, vozy pronajímate-
lů a popelářů jezdí ve dne 
i v noci. Týnský chrám by 
si zasloužil jinou kulisu, 

než prostředí pajzlů s hluč-
nou hudbou za noci zvučící 
z reproduktorů, s příšer-
nými pouťovými neony 
a ozdobami. 
Tomášovi se jeví až neuvě-
řitelná podnikatelská akti-
vita Národní galerie, která 
pronajímá ve své budově 
prostory Sportbaru Lion. 
Návštěvníci vyřvávají ce-
lou noc před barem a ne-
nechají vyspat děti. Znám 

u Týnského chrámu Lite-
rární kavárnu. Zažil jsem 
tam mnoho vernisáží. Pro-

najímatel Literární kavár-
ny je odpovědný, má úctu 
před právy druhých. 
Srovnej to se Sportbarem 
Lion. Nám nezbývá než 
bombardovat svými do-
pisy dopravní komisi pro 
Prahu 1, ať dají do Týnské 
uličky zákaz vjezdu a ce-
dulku mezi 7 - 10 hod. Je-
diná možnost, jak situaci 
vyřešit, je  jednat s Národní 
galerií.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Napište Sváťovi na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa a J. Čep
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Staroměstské náměstí 
v době bojů.

Když jí popravili maminku v politickém proce-
su, bylo Janě 16 let. Na poslední návštěvu pár 
hodin před popravou na Pankráci přišla s tetou 
(sestrou Milady Horákové) a jejím mužem.
„Na poslední návštěvě
pár hodin před popra-
vou nám maminka 
řekla, že nám napsa-
la dopisy. Rozloučení 
bylo smutné. Obej-
mout jsme se nesmě-
ly, nedovolili nám to,“ 
vypráví Jana  Kánská 
(73), která žije od 
roku 1968 ve Wa-
shingtonu.
Co bylo v oněch do-
pisech se ale paní 
Jana dozvěděla až 
o 40 let později, 
protože tehdy jí je 
komunisté nevy-
dali.
„Při četbě těch do-
pisů mi bylo do 
pláče. Maminka mi 
v nich například do-
poručovala, abych si 
nesešlapávala botič-
ky, každé ráno čtvrt 
hodiny cvičila a ne-
nosila hluboké vý-
střihy. Nebo abych si 
myla pravidelně krk,“  
vzpomíná paní Jana.
Když Miladu Horá-
kovou popravovali, 
byl její manžel Bohu-
slav Horák (bývalý 
programový ředitel 

Radiožurnálu) na útěku. 
Ten začal 27. září 1949. 
Toho rána se s manžel-
kou Miladou rozloučili 
na Václavském náměstí. 
Kladla mu na srdce, aby 
přišel včas domů a odešla 
do své kanceláře v Masné 
ulici.

Když pak přišel Bohuslav 
Horák domů, jeho žena 
tam nebyla. Pak se ozval 
zvonek - u branky stáli 
dva tajní policisté v prši-
pláštích. Bohuslav na nic 
nečekal, políbil svou dce-
ru Janu a utekl zadem. 
Doufal, že se mu podaří 
svou ženu varovat, ale ta 
už byl zatčená (přišli si 
pro ni do Masné ulice).
Milada Horáková a její 
údajná skupina byla ob-

viněna z velezrady. Před 
Státním soudem stanulo 
31. května 1950 třináct 
obžalovaných. 
Protože v té době bylo 
již dokonáno šest trestů 
smrti z politických důvo-
dů, bylo zřejmé, jak pří-
pad dopadne.

Soud vynesl rozsu-
dek čtyř trestů smr-
ti. Milada Horáková 
byla jediná, kdo ne-
požádala prezidenta 
Gottwalda o milost 
(učinila tak za ni její 
rodina).
27. června 1950 byli 
společně s Horákovou 
popraveni tři členo-
vé skupiny: historik 

Záviš Kalandra, bývalý 
štábní strážmistr SNB 
Jan Buchal a podnikatel 
Oldřich Pecl.
Horákové dcera Jana 
emigrovala za otcem do 
USA v roce 1968. Stala 
se instruktorkou zubní 
technologie.
Letos by měla být z ini-
ciativy Nadačního fon-
du Stránský odhalena 
socha Milady Horákové 
na konci Sněmovní ulice 
hned vedle parlamentu.

TŘI DALŠÍ POPRAVENÍ 
VE STEJNÉM PROCESU

Víte, že...
V politických procesech 

v 50. letech soudili 
639 lidí, deset bylo 
popraveno. Jedinou 

popravenou ženou byla 
Milada Horáková.

Máma 

DCERA HORÁKOVÉ: NESMĚLA JSEM JI ANI OBEJMOUT

Kalandra Buchal Pecl

Rekonstrukce 
popravy Milady 
Horákové

Předseda soudního senátu 
Karel Trudák

Milada Horáková 
a prezident Beneš 
před rokem 1948

Milada 
Horáková 
s dcerou 
Janou

OSUD JEJÍHO MANŽELA
Bohuslav Horák byl ve 30. letech 
programovým ředitelem Radiožur-
nálu. Jeho útěk do USA začal 27. 
září 1949 večer, kdy u jejich vrátek 
zazvonila tajná policie. Tehdy polí-
bil dceru a uprchl v bačkorách.

Jana Kánská

Prezident 
Gottwald



7telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu Tema

Kalendárium 
Starého Města

Jan
Kristofori

MALÍŘ

Věra 
Adlová

SPISOVATELKA

ČERVENEC

● Jindřich Wankel 
*15. 7. 1821 Praha 
†5. 4. 1897 Olomouc 
Lékař, archeolog a spe-
leolog. 

● Josef Schulz 
*11. 4. 1840 Praha 
†15. 7. 1917 Praha
Architekt. Rekonstruo-
val požárem zničené 
Národní divadlo. 

● Karel Vít Hof 
*16. 7. 1826 Praha 
†9. 8. 1887 Kunratice 
Účetní ve spolku pro 
výstavbu Národního 
divadla. 

● Jan Kristofori 
*17. 7. 1931 Mukačevo 
†24. 3. 2004 Praha 
Malíř. Ilustroval knihy 
Karla Čapka. 

● Věra Adlová 
*22. 7. 1919 Praha
†28. 7. 1999 Praha 
Spisovatelka, překlada-
telka z latiny a ruštiny. 

● Josef Šebánek 
*22. 7. 1915 Podskalí 
†13. 3. 1977 Praha
Herec, původním povo-
láním taxikář.

Josef 
Schulz

ARCHITEKT

Josef 
Šebánek

HEREC

Tunel nebo průkop? (1.) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Nejvíc kůže
Milada Horáková 
před soudem 
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Tunel nebo průkop? (1.)Tunel nebo průkop? (1.)

Máma 

DCERA HORÁKOVÉ: NESMĚLA JSEM JI ANI OBEJMOUT

Pánové, abychom zase nevyhodili peníze, 
navrhuji udělat zkoušku, co přijde levněji.

Tunel nám vylezl na deset milionů. 
No tak uvidíme! Zatím ho zasypeme...

A teď průkop...

Pokračování příště

„
Ten nový, 
blížící se 
život mne 
ohromně 
vyrovnal...
Ptáci už se 
probouzejí
- začíná 
svítat.
(Poslední 
dopis před 
popravou)
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KampaNula pořádá benefi ční 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. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
KampaNula pořádá benefi ční 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. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Staroměstských, Novoměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNula
redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

 Charita
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Vliv Jana Husa na svě-
tové dějiny byl zásadní. 
Skvělý kazatel, rektor 
Karlovy univerzity, kázal 
česky v Betlémské kapli 
(v první čistě kazatelské 
kapli v Evropě) a ovlivnil 
tak desítky tisíc lidí. Kázal 
deset let, vždy bylo plno.
Hus je uznáván jako je-
den ze tří hlavních před-
stavitelů reformního hnu-
tí (Wiklef, Luther).
Role krále Zikmunda 
v obecném povědomí je 
příliš negativní. Zikmund 
dal Husovi listinnou 
ochranu na cestu. Zasadil 
se, aby mu při jeho vězně-

ní byly ulehčeny podmín-
ky, a rozhodně neusiloval 
o Husovu smrt. Tušil lépe 
než celý koncil, že jeho 
upálení neprojde jen tak 
a nastanou problémy.
Spisovatel Richard Händl
se ve svém výkladu sou-
středil především na dů-
vody, proč Jan Hus neod-
volal.
Hus samozřejmě věděl, 
že když neodvolá, bude 
upálen. A přece neodvo-
lal, byť všichni tvrdili, že 
hlásá bludy. Takových 
příkladů osobní stateč-
nosti nebude nikdy dost. 
Čest jeho památce. 

Spisovatel Richard Händl 
při své působivé přednášce 

v kostele Na Prádle
Nová fakta o Husovi: Král 

Zikmund nechtěl jeho smrt

Zikmund: Tak 
divný klobouk 
svět neviděl

Hus v zajíma-
vém fi lmu

Úžasná přednáška pana Richarda Händla
Toulka v sedě - tentokrát k aktuální-
mu tématu šestistého výročí upálení 
mistra Jana Husa v kostele sv. Jana 
Křtitele (Na Prádle). Nový úhel po-
hledu, nové poznání starých pravd.

Čas pravdy 
teprve 
přijde!

Naše akceNaše akce
UČENÉ TOULKY 
Čtvrtek 17. září 17. 17 h.
Petřín II, vede J. Rybář. 
Další toulky
Dr. Josef Kábele - 
Sport na Malé Straně II. 
Dr. Hana Blochová - 
Románské podzemí Prahy

Čtvrtek  26. 11.  
BENEFIČNÍ KONCERT 
Prážata a Resonance + 
Pražský kytarový orchestr 
v kostele Šimona a Judy.

Prostřený stůl je velmi 
přesný symbol občanské 
společnosti. 
Je to radost, radost ze 
života, kdy soused po-
sedí se sousedem u jed-
noho stolu a řeknou si, 
co je nového, co zažili, 
koho potkali a co se stalo 
za dobu, kdy se neviděli.  
Tato vazba je cennější 
než jiné. Je to jen říze-
ní osudu, že obýváme 
stejný dům, že žijeme ve 
stejné ulici či bloku?
Tato „náhoda“ má zcela 
jistě vyšší hodnotu, než 
jen „Dobrý den“ a „Na-
shledanou...“
Prostřený stůl na Mal-
tézském náměstí je dů-
kazem toho, že okolí je 
něco jako širší rodina. 
KampaNula tímto všem 
děkuje.

Petr
Hejma
Spoluzakladatel 
KampaNuly

Poděkování 
všem za 

Prostřený stůl

(Pokračování ze str. 5) 
Návštěvníci nasloucha-
li písním Karla Kryla 
v podání studentů 
Konzervatoře Jana 
Deyla (KJD) pod vede-
ním prof. Zámečníka. 
Pak zazpívala známé 
písně děvčata Michaela 
Mervartová a Adéla Část-
ková (obě 12leté) z Diva-
dla Perštýn. 
S krátkým vystoupením 
se objevil Sbor z Kana-
dy - přátelé KJD. 
Rodina Matouškova - 
Schola Specialis Familiae
potěšila středověkými 
písněmi i hudbou. 
Nejen znalce nadchla 
swingová produkce ka-
pely a sboru Modrá 
synkopa. Závěrem do 
tmy zahráli Muzikanti 
z Kampy - desítky pánů 
i dam, kteří hrají a zpívají 
každý týden na několika 
místech Malé Strany.

Štědře Prostřený stůl 
na Maltézském náměstí

Dobrotami, nápoji 
i fi nančními dary na 
Stůl letos přispěli:
Vinotéka U hada, Napa 
bar & galerie, Bar U klí-
čů, Restaurace El Cen-
tro, Bistro de France, 
Deli Maltez, Pivnice pod 
Petřínem, Green Spirit, 
Dobroty Vescovi, Car-
melita, Klub Šatlava, 
Kampárium, Blue Light 
Bar, Kafírna Romana Vo-

pičky, Vacek Bio - Mar-
ket, Mandl Botega, Sbor 
dobrovolných hasičů, 
Maltézská pomoc, Zlatá 
Praha, Museum Kampa 
- Nadace Jana a Medy 
Mládkových, Vojanovy 
sady, Luka Lu, Pizzeria 
Calzone, Lokál U bílé 
kuželky, Pražské oplat-
ky, Novoměstští mladí, 
Bohušovické  mlékárny 
(Jaroslav  Krajník).
Velmi zaujala výstava 
obrazů zrakově postiže-
ných dětí Nadace Arte-
vide z Karmelitské ulice, 
informace podával přímo 
Dino Čečo, který je au-
torem tvůrčí metody pro 
nevidomé.
Podrobnější informace 
najdete na www.kampa-
nula.cz...
Všichni sponzoři do-
stanou pěkně vyvede-
ný Děkovný list. 

-kuc-

Stánek 
Zlaté Prahy

PROSTŘENÝ 
STŮL na 

Betlémském 
náměstí

Čtvrtek  24. září 
18 - 22 h

Benefici v rámci 
Betlémské kulturní noci 

pořádá KampaNula. 
Výtěžek pro zdravotně 

postižené Prahy 1

 



Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
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inzerce

Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Lásko, má drahá, 
mám Tě tuze ráda,
bez Tebe život 
byl by tuze zlý.
Ó, Bože jasný 
- život je úžasný…
S Tebou vše jen září,
lidé v té Tvé tváři -
cítí dobro, klid a mír.
 
Lidé se schází, 
hledíc si do tváří,
Tvoji často 
vůbec neznají.
Prosím, dej sílu 
ubohému lidu.
Svatá víra v Tebe,
všechno zlé odvede.
Šťastně budem 
všichni žít!

Emilie Puldová

Báseň
Jdou zástupy 

věrných

Staroměstské noviny 
ČERVEN 2015

Vážená redakce,
tyhle noviny jsou úžasné, 
ničeho se nebojí, natož 
vrchnosti. Držím palce 
a vydržte, prosím!

Petr Málek, Staré Město

Glosa
chat souběžně s jinou 
lidskou činností a také za 
každého počasí, to zna-
mená i v parnech, jaké 
jsme zažívali před ně-
kolika dny. Všimněte si, 
hlasy moderátorů do nás 
vstupují, ať chceme, nebo 
ne. Dodnes vzpomínám, 
jak mě vždycky naštval 
optimistický hlas z po-
řadu „Ranní rozcvička“ 
a to včetně znělky. Přes-

tože žádný zaměstnanec 
rozhlasu nemohl vidět, že 
při povelu Proveďte stoj 
spatný! se já nacházím 
v posteli a provádím na-
nejvýš leh zadní. V takové 
chvíli jsem vždycky chtěl 
to rádio „zabít“. 
Podobný styl rozhlaso-
vého vysílání však trvá 
i dnes a v daleko větší 
míře. Například v dnech, 
kdy teploměry ukazovaly 

trvale přes třicet stupňů, 
z rádia znělo: Vážení, než 
si poslechneme muziku 
vynikajících (zazněl název 
skupiny, kterou většina 
posluchačů nezná), věz-
te, že je právě třicet dva 
stupňů. Všichni jsme tady 
happy. Buď taky happy 
a běž k vodě, kde se cáchej 
až do večera. A teď si 
představte, jak tato slova 
poslouchá parketář, který 

musí celý den pokládat 
parketu za parketou, a je-
dinou tekutinu, kterou vi-
dí, je pot, co se mu z čela
valí na právě položené 
parkety. To samé platí 
o pracujících u mandlu.
Možná, že taky chtějí nej-
radši rádio „zabít“ jako 
tehdy já. Jenže na rozdíl 
od parketáře, nebo ženy 
od mandlu, já při touze 
„zabíjet“ ležel v posteli.

Nespornou výhodou roz-
hlasu je, že se dá poslou-

Síla rádiových 
vln
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Redakce neručí za obsah zveřej-
něných příspěvků.

Navštivte Včelařskou prodejnu, Včelpo, spol. s r.o., 
Křemencova 177/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Prodejna se nachází        
v budově Českého svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

● různé druhy a balení českého medu
● výrobky z medu, dárková balení medu
● přírodní kosmetiku
● medovinu
● nejširší sortiment včelařských potřeb pro včelaře
Internetový obchod

RECEPT
Fitness drink s medem 
Ingredience na 1 - 2 sklenice: 1 - 2 lžíce medu, ¼ zralého banánu, 1 - 2 lžíce čerstvě vyliso-
vané citronové šťávy, 1/8 čerstvě vylisované pomerančové šťávy, 1/8 čerstvě vylisované anana-
sové šťávy, 3 - 4 lístky meduňky, minerálka. 
Postup přípravy: Banán nakrájejte na kousky a spolu s citronovou šťávou rozšlehejte na-
jemno v mixéru. Přidejte med a šťávy a vše ještě jednou krátce mixujte. Meduňku nakrájejte 
na jemné proužky a vložte do připravené vychlazené sklenice. Tu naplňte rozmixovaným 
nápojem do dvou třetin a doplňte minerálkou. Ozdobte plátkem pomeranče.

Adresa prodejny: 
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344 
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz

www.vcelarskaprodejna.cz ■ www.vcelpo.cz
www.vcelarskastanice.cz

Těšíme se na 
Vaši návštěvu!

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

Nabízíme certifi kované včelí produkty pouze od prověřených 
českých dodavatelů:

Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý    8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa   8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h
Pátek     8.30 - 12.30 h, 13 - 14 h



KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Fotbalové družstvo, ve kterém hrál Chuck Norris, vy-
hrálo dvakrát v jednom zápase. 

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea
(Betlémské náměstí 1). Za  odměnu dostanete DVD 
Indiánská pohádka Divadélka Romaneto. Tento dárek 
platí jen do 15 dnů od vydání tohoto čísla.
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Rozmarné léto 
hlásí návrat 

Letní speciál Spolku 
Kašpar - Rozmarné léto 
se opět hraje v Divadle 
v Celetné. Užijte si říční 
lázně o prázdninách až do 
září. V představení, které 
režíroval J. Špalek, hra-
jí např. J. Potměšil, E. 
Elsnerová….

Na Střelák 
do letního kina

K létu patří letní kino           
a na Střeleckém ostrově 
je jedno takové otevřeno. 
Zajděte např. 21. 7. na 
český fi lm Fotograf v re-
žii Ireny Pavláskové či 
28. 7. na Vlka z Wal street             
v hlavní roli s Leonar-
dem DiCapriem.

Přechod 
po žhavém uhlí

Zcela unikátní akce pro-
běhne 1. srpna od 10 do 

21.30 hodin na Kampě na 
náplavce u Vltavy, v mís-
tech, kde plápolal oheň 
jako pocta V. Havlovi. Ne-
nechte si ujít přechod po 
žhavém uhlí, meditační 
kruhy, chození po stře-
pech, částečnou levitaci… 
Více info o akci od N. Va-
lišové, tel.: 608 046 652.

 
Staňte se 

mecenášem ND
Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou pod-
pořena nová představení, 
či rekonstrukce budov.

Skupinová výstava 
U kohouta

Do 27. 7. navštivte pěk-
nou Skupinovou výsta-
vu v galerii U Zlatého 
kohouta v Michalské 3. 
Uvidíte obrazy, sochy                         
i keramiku. 

Jan 
Potměšil, 

herec

Irena 
Pavlásková, 

režisérka

Jakub 
Špalek, 
režisér

Skvělí Pavlica s Redlem 
rozezní Střelecký ostrov
Nenechte si ujít 23. července od
19.30 hodin koncert na Stře-
leckém ostrově s názvem Van-
drovali hudci. Zahrají a zazpí-
vají Jiří Pavlica s Hradišťanem 
a Vlasta Redl s kapelou. Těšte se 
na unikátní zážitek pod širým ne-
bem v samém srdci Prahy.

A šmytec

K

Kulturní nástěnka    
ČERVENEC - SRPEN
Koncert - Ne 19. 7. v 14.30 h - MOD-
RÁ SYNKOPA - Střelecký ostrov, velká 
scéna - Swing. Vstup zdarma v rámci 
Hudební promenády na Střeleckém os-
trově. www.modrasynkopa.cz

Koncert - Čt 23. 7. v 20 h - VLADI-
MÍR MERTA - Dobrá trafi ka, Újezd 37 
- Koncert skvělého hudebníka. Nenechte 
si ujít. Rezervace: sms na tel. č. 732 852 
364. www.dobratrafi ka.cz

Divadlo - 28., 29., 30. 7. a 11., 12. 8.      
v 19.30 h - ROZMARNÉ LÉTO - Spo-
lek Kašpar, Celetná 17 - Letní předsta-
vení ze života. Režie J. Špalek. www.
divadlovceletne.cz

Akce - So 1. 8. od 10 do 21.30 h - PŘE-
CHOD ŽHAVÉHO UHLÍ - Kampa, 
náplavka, v místě, kde plápolal oheň za      
V. Havla - Dále bubnování, meditační 
kruhy. Více info N. Vališová: 608 046 652

Děti - 17. - 21. 8., 24. - 28. 8. - PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOR - HaFstudio, Ost-
rovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let  herecká 
a výtvarná dílna, pro prťata od 4 let hrát-
ky. Přihlaste se včas. www.hafstudio.cz

Výstava - Do 20. 9. - RITUÁLY SMR-
TI - Náprstkovo muzeum, Betlémské 
nám. 1 - Výstava ukáže, jak smrt vníma-
ly starověké civilizace i současné kultury      
v různých částech světa. www.nm.cz

Kampa
náplavka



Pro líné Ještě línější
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 Zabava

Franz Kafka: Proměna (XXXV)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Broukův otec se při pohledu na krovky rozplakal...

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

Zatím se už hodně roze-
dnilo; na druhé straně 
ulice se jasně rýsoval řetěz 
protějšího nekonečného 
černošedého domu - byla 
to nemocnice - s pravi-

delnými okny, jež tvrdě 
prolamovala průčelí; ješ-
tě pršelo, ale jen veliké, 
jednotlivě viditelné kap-
ky, jež byly též doslova 
po jedné vrhány na zem. 
Nádobí od snídaně stálo 
v přehojném množství na 
stole, neboť pro otce byla 
snídaně nejdůležitějším 
jídlem dne...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.
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www.malostranskenoviny.euPříliš bohatá snídaně

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné ženy
Herečka Národního divadla

Vlasta Matulová

Vlasta Matulová (1918 - 
1989) byla jedním z pilířů 
Národního divadla. Více 
jak osm let hrála (bez al-
ternace!) v legendární Ko-
čičí hře se svojí kamarád-
kou Danou Medřickou. 
I když o fi lmových rolích 

smýšlela celý život jako 
o vedlejším produktu, tak 
např. v Modrém závoji 
(1941), či v komedii Přijdu 
hned (1942) je skvostná. 
Občas spolupracovala 
s rozhlasem, je nositelkou 
mnoha vyznamenání. 

Dana 
Medřická, 
kolegyně

Ema 
Pechová, 

profesorka
Kočičí hra 
byla jejím osudem

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Na jakém domě na 
Staroměstském náměstí je pa-
mětní deska A. Einsteina?
Snímek poslala: Jarmila 
Kostkanová z Akademie věd

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Rytířská 16, dům U Modré 
růže. Správně: Jaroslav  Svatek, 
Jindřich Cibulka, Jana Nováčková... 
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STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 

červenec 2015 / VI. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 

Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@staromestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Karel 
Hőger, 

kamarád

Několik let po profilové výstavě známého fotografa Zdenko 
Feyfara, která vzbudila velký ohlas veřejnosti, se Muzeum 
hlavního města Prahy rozhodlo do svého výstavního plánu 
zařadit opět autorskou fotografickou výstavu. Na rozdíl 
od té předchozí ovšem představí autora veřejnosti dosud 
neznámého, Borise Baromykina, jehož snímky si však kvalitou 
obsahovou i uměleckou se slavnějšími kolegy nezadají. 
Pořadatelé výstavy se proto neskromně domnívají, že výstava 
bude pro veřejnost laickou i odbornou jedním z objevů sezóny.

Výstavní kolekce sto padesáti černobílých snímků směřuje 
k dvěma tematickým okruhům. Jedním je žánrová fotografie 
z pražských ulic a veřejných prostranství, na nichž s velkou mírou 
pozorovacího talentu autor zachytil podmanivou dobovou 
atmosféru a neopakovatelné momenty každodennosti, 
které může divák vnímat doslova jako malé příběhy. Druhou 
obsahovou linií jsou fotografie dokumentující společenský 
a kulturní kvas šedesátých let 20. století na profilech 
tehdy populárních hudebních divadel (Apollo, Rokoko, 
Semafor) včetně portrétů jejich protagonistů, atmosféry 
jejich představení a dále koncertních vystoupení osobností 
populární hudby a jazzu. 

Mgr. Boris Baromykin se narodil 29. 5. 1941 v Třebíči. V roce 
1964 absolvoval FAMU v oboru kamera u prof. Jana Kališe. 
Po studiích a vojenské základní službě pracoval jako externí 
kameraman v Československé televizi v Praze a Košicích, 
jako fotograf a publicista spolupracoval s různými časopisy, 
divadly a hudebními skupinami. V době „pražského jara“ přijal 
zaměstnání režiséra Zahraničního vysílání Čs. rozhlasu.

Od roku 1970, kdy dostal příležitost vrátit se ke své původní 
profesi, pracoval jako kameraman a později režisér v Krátkém 
filmu Praha, zejména ve studiích loutkového a kresleného 
filmu. Zde působil až do roku 1991, kdy se vrátil ke 
svobodnému povolání.

Fotografii se i při náročném zaměstnání nikdy nepřestal 
věnovat, ale k ucelenější prezentaci své práce se dostal až v dů-
chodovém věku. 
  
Všechny vystavené snímky jsou zhotoveny jako autorské 
zvětšeniny klasickou technologií, nikoliv jako digitální tisky. 
Převážná většina z nich dosud nebyla nikdy publikována.

Several years after the exhibition of the renowned 
photographer Zdenko Feyfar, which got great public response, 
the City of Prague Museum is putting up a new exhibition 
on photography, this time presenting Boris Baromykin, an 
unknown photographer whose works, both in content and 
artistic quality, compare favourably with his more renowned 
colleagues. Therefore, the exhibition organisers believe that 
the exhibition will be considered one of the most intriguing 
events of the season, appreciated by the general public and 
professionals.

The collection of a hundred and fifty black and white photos will 
be arranged in two areas. One is genre photography featuring 
the streets and public spaces of Prague. Baromykin’s talent of 
observation enabled him to masterfully capture the impressive 
atmosphere of the time and once-in-a-lifetime moments of 
everyday life that the audience may perceive as short stories. 
The other area includes photographs documenting the social 
and cultural development of the 1960s in the then popular 
music theatres (Apollo, Rokoko, Semafor) including portraits 
of their protagonists, the atmosphere of the performances, 
and concerts of the pop music and jazz stars.

Boris Baromykin was born on May 29, 1941 in Třebíč. He 
studied in professor Jan Kališ’s studio at FAMU (Film and TV 
School of the Academy of Performing Arts in Prague) and 
graduated in 1964 with a degree in cinematography. After 
his studies and compulsory military service, he worked as 
cinematographer at the Czechoslovak Television in Prague 
and Košice and, as a photographer and publicist, contributed 
to magazines, theatres, and music bands. During the “Prague 
Spring” he took the position of the director of the Foreign 
Broadcasting of the Czechoslovak Radio.
 
From 1970, when he could return to his original profession, 
Boris Baromykin worked as a cinematographer and later 
director of Krátký film Praha, mainly in the puppet and 
animation studios. He remained there until 1991, when he 
returned to his freelance career.
 
Even when he was employed, Baromykin never resigned 
photography; however, he was unable to present his oeuvre 
prior to his retirement.

All pictures on display have been enlarged with classical 
technology; they are not digital prints. The majority of the 
photographs have not yet been published.

Co čas už nevrátí
Praha 60. let na fotografiích Borise Baromykina

Bygone Times
1960s’ Prague in Pictures by Boris Baromykin 

www.muzeumprahy.cz

Muzeum hlavního města Prahy
Na Poříčí 52, Praha 8

metro B/C – stanice Florenc
Otevřeno: út – ne 9 –18 hod.



Příští číslo vyjde
15. srpna

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v La Dolce Vita (Biskupská 3).

Seženete i v Brně

BOHUSLAV HORÁK
Manžel Milady Horákové

Za to, že po po-
pravě jeho ženy 
Milady Horákové 
fi nančně pod-
poroval  z USA 
svou rodinu.

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište 
na adresu: redakce@

staromestskenoviny.eu
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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

inzerce

RYBIČKA DÁDA
Stále více obyvatel 
Starého Města se 

uchyluje k pozorování 
akvarijních rybiček.

Na snímku je závojnatka 
Dáda z Dlouhé ulice. 

Poslala čtenářka
Jiřina Jišová.

Mazlíčci 
Starého Města

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ 
Václav Koubek si rád 
žije na Starém Městě 
Na Můstku. 
Jak sám říká, odjíždí, 
jen když musí a když 
už musí, tak musí.
Teď píše pro STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY 
na pokračování 
povídky, které velmi 
rádi uveřejňujeme.

Teprve když jsem usedl 
v hale banky, napadlo 
mne, že vedle obleků 
kolem kmitajících úřed-
níků vyhlížím jistě jako 
buran. Svetr, 
džíny, jeté kec-
ky, asi nebudu 
vzbuzovat dů-
věru, pomyslil 
jsem si, když 
jsem přišel na řadu. 
„Chci půjčit milión.“ 
Vyhrkl jsem na dotaz 
jednoho z bankéřů a 
dosedl. Elegantní pán si 
mne odpudivě změřil a 
pak zavolal kolegyni od 
vedle.

„Olinko, pojďte sem, to-
hle bude pro vás!“ Do-
dal ironicky.
Olinka s úsměvem při-
sedla. „Milión? A na co-

pak?“ 
„Chtěl bych pře-
stavět chlívy na 
penzion.“
Zřejmě zacviču-
jící se Olinka po 

mně tázavě svezla zrak.
„A kolikpak je vám let?“
„Pětapadesát.“ Řekl jsem
hrdě. Olinku to rozho-
dilo: „Pětapadesát? Pa-
ne, vy už jste pro nás 
mrtvý člověk...“

Seriál

Milion (I.)

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Vždy se v nich dočtu něco 
nového a zajímavého.“

Milena Palsová 
Referentka a milov- 

nice staré Prahy 

Tip: Čtenáři SN
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Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3,
na recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, 
Národní 9., III. patro. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Perníčkův 
sen, Haštalská 21. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  
Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, 
Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, 
Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, 
Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát Ztichlá 
klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. 
Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Rugantino, Dušní 4.   Květinářství 
Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová 
scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. U Ru-
dolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluč-
ní 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 
9. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, 
Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Ma-
gic Planet, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 
174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie 
U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolí-
ny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, 
Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemenco-
va 177/8. Plovoucí kancelář Pražské paroplavby - Prague  Boats 
u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kancelář P 1,
 Malostranské nám. 22. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, 
Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spá-
lená 53. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Občanská plovárna - The 
Loop Jazz Club, U Plovárny 8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), 
Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28.

odběrních míst49

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Kdyby už byly rozebrány, 
volejte tel. číslo: 777 556 578

V LESE NA ČÍHANÉ. „To je od vás moc hezké, Františku, 
že mě chcete zachránit před myslivcem...“ 

Vojta 
Náprstek

Vášeň je 
nejlepší ta 

houbařská...

Pokračování příště

Modré okénko
dnes získává...

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVA 20 % 
nebo RAKETA HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz


