Noviny, které si píší čtenáři sami

10 000
výtisků

STAROMESTSKE
NOVINY
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 5/ roč. X
15. květen 2019

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

traGiCkÝ skon autora Hitu
SLADKÉ MÁMENÍ

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

POSLEDNÍ
mušketÝr
Kapitán Korda

NA STOP Ě

Pavel vrba
† 7. 9. 2011

Foto: Petr Hloušek

HorníČek
ČernÁ stavBa

na střeše?
100

Zdeněk rytíř
† 2. 10. 2013

př MÍST
íBĚ NÍ
Hy

Básník a gurmán VLADIMÍR POŠTULKA
byl posledním ze tří mušketýrů velkých
českých textařů. Zemřel na 1. máje.
inzerce

PETR HEJMA: PODPORUJEME
NEJEN NA
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY STRANĚ 5
www.houseservices.cz
více str. 12

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

rÁmařství
BrůŽek
Betlémská 8, Staré Město

TO SNAD NE!

Čtěte
na str.

6-7

čtěte na str. 2 - 3

Foto: Roman Korda

MAREK

Mistr čepu Marek ze
SPORT BARU POHODA
(dlouhá 37) podává
Gambrinus 11° nepasterizovaný 0,5 l za 33 kč.
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telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek

Zapečené
těstoviny s uzeným masem

+ Nakládaná
okurka

109

povedlo se!
laBuŤ z nÁplavky
MÁ MLADÉ!

kč

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

„

...kterou jsem zaslechl

Dnes jsem překonal
svůj rekord
v počtu dnů
na tomto světě.

Počasí

18 °C

květen
když v máji neprší,
červen to dovrší.

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

EXKLUZIVNĚ
Smetanovo nábřeží Nádhera! Labuť z náplavky pod Hollarem má mladé! Je to zázrak, protože
na její hnízdo házeli opilí
turisté kameny a odpadky
(Staroměstské noviny informovaly). O její záchranu se zasloužil Jaroslav
Cepák, vedoucí Kroužkovací stanice Národního
muzea a tým DES OP.

Foto: Marcel Makel

RESTAURANT
KOTELTA
U Radnice 2

ZACHRÁNCI
Jaroslav Cepák
a Plzeňáci z deS oP

Anketa Staroměstských novin

Co máte na sobě
nejradši?

tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
VLTAVA

STARÉ
MěSto

9 037 obyvatel

Principál Divadélka Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

kateřina
Janečková

„Hudební nástroje, sportovní
dresy a nadšené
fanoušky.“

„Jak kdy. V dešti
pláštěnku, na
pláži plavky.
Opačně nic
moc.“

„Pyžamo!“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová (9)
Mluvčí mladé
generace

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Pět kapek
Chanel No 5
a nic víc.“

„Dolíčky
ve tvářích,
když se směju.“

„Staré džíny
a kytaru
u táboráku.“

roman
korda

Divadelní
a TV herečka

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

Býv. ředitelka Společnosti F. Kafky

Zpravy

ČernÁ stav B
radniCe ve s tř
Staré Město - Pohled
na Pražský hrad z vyšších
pater okolních domů nyní
hyzdí stavba, které připomíná hangár pro přistání
UFO. Nyní je přes ni přehozena modrá plachta.
V rohovém domě v ulici
Karoliny Světlé 8 vzniká hotel, budova se tedy
opravuje. To také vysvětluje časté dopravní uzavírky.
Podle informací, které
mají Staroměstské noviny
k dispozici, by bylo možné se domnívat, že jde
o černou stavbu. Hangár
navíc převyšuje okolní
budovy.
Hotel spadá pod ﬁrmu
Rott, která vlastní například i hotel na Malém
náměstí (bývalé slavné
železářství u Rotta). Šéf

ﬁrmy, advokát Jan Suk,
Staroměstským novinám
sdělil: „Stavba má řádné
stavební povolení. Budu
stavět dál.“
Úřady s tím ale zcela nesouhlasí.
„Tato střešní nástavba je
v rozporu s regulačním
plánem a probíhá řízení
o jejím odstranění,“ říká
Tomáš Vích, předseda
komise územního rozvoje
MČ Praha 1.
Nástavba začala vznikat
podle očitých svědků letos v lednu. Podle posledního pozorování není na
stavbě žádný pohyb.

Víte, že...
V domě Karoliny Světlé 8
bývala továrna
na oblíbené kočáry.

inzerce
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Zpravy

Dívka ze str. 3

v Ba na střeše? to ne!
s třeHu. Bude se Bourat?
Příběh
čtenáře

TO TU PŘEDTÍM
NEBYLO!
BouřlivÝ
ROK 1919

ště utajenÁ Hanelore

Pracovnice Červeného kříže,
která tajně obcházela místním
uličky v poválečných časech.

Malý oznamovatel
VÝHLED na hangár
na střeše hotelu v ulici
karoliny Světlé z balkónu domu na národní 11.
Je to vŮBeC MoŽnÉ?

MUdr. Martin Jan Stránský
má ordinaci v domě na národní 11
(též slavná národní kavárna). Je
bojovníkem proti černým stavbám.

staromĚstské noviny:
jedniČka v místní inzerCi

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

INZERCE 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.

●Daruji malířský stojan
studentce či studentovi
AVU v Praze. Tel.: 224 930
386, 605 428 780 ● Rodilá
mluvčí italského jazyka nabízí kurzy pro začátečníky,
pokročilé i děti. Tel.: 734
122 ● Prodám rotoped
Kettler Golf. Jako nový.
Cena dohodou. Jsem z Malé
Strany. Tel.: 724 007 924
●Jsem Ital, učím základy italské kuchyně dospělé
i děti. Je to jednodušší, než
si myslíte. Stačí poslouchat
a zkusit. Tel.: 603 953 576

Krásné prožití měsíce lásky,
přeje všem čtenářům
malostranská cestovní agentura

LESSER

Přijďte naplánovat
svoji cestu do zahraničí
osobně v pohodlí naší
kanceláře, nebo nás
kdykoliv kontaktujte.

Na vaši návštěvu se těšíme!

Tržiště 13, Malá Strana
tel.: 257 534 130,
606 688 982
e-mail: info@airtickets.cz

www.airtickets.cz

KAMPÁRIUM
Restaurace & Steak

• Polední menu od 99 Kč, steaky,
nabídka dalších jídel, včetně veganských a vegetariánských
• Piva z Měšťanského pivovaru Polička a Rampušák
z Dobrušky, růžové a bílé víno z Francie
• Víno z vinařství pana Konečného z Čejkovic
AKCE KVĚTNA

• Beseda 21. 5. od 19 h s Gabrielou Novotnou, závodnicí Rallye
Dakar, nejen o zákulisí závodu.
• Každé druhé pondělí v měsíci živá hudba, v květnu 13. od 19 h.
• Naše zahrádka již otevřena!
• Přijďte ochutnat jídla našeho skvělého kuchaře!
Adresa: Říční 540/9, Praha 1 E-mail:kamparium@kamparium.cz

Tel.: +420 730 629 299 www.kamparium.cz, FB

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

PrAHA BYlA kráSněJŠí neŽ říM
Do 26. 5. 2019

Angelo Maria Ripellino Storia Della Poesia Ceca Contemporanea - Dějiny současné české poezie. Výstava vypráví
příběh padesáti let českého umění - literárního, výtvarného, s odbočkami k divadlu a ﬁlmové inspiraci. Vystavující autoři: E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek, Toyen, J. Štyrský,
A. Hoﬀmeister, Fr. Hudeček, K. Lhoták, J. Smetana, Fr.
Gross, V. Chochola, M. Hák, J. Ister, V. Tikal, A. Perilli.
Kurátorky: M. Vítková a P. Patlejchová. 26 Teige: Karel Teige, Koláž č. 350,

1948, papír, Galerie Maldoror ►►►

kAnCelář Pro
oči, noS, MASkU,
JAZYk, SrdCe,
RUKU A ÚSTA

Do 9. 6. 2019
Dočasný organismus sedmi
umělců. Autoři: N. Baginski,
T. Geiss, P. Henkel, S. Kümpel, A. Maus, M. Müller
a A. Rossa. Kurátor: Jutta
Pöstges, Noemi Smolik.
Iniciátor a architekt: Eva
Koťátková, Dominik Lang

VLADIMÍR
KOPECKÝ:
Střet BArev
Do 2. 6. 2019

Výstava skláře a malíře
představuje kolekci děl
z posledních dvou let. Kurátorka: Helena Musilová.

RAFANI
o nevYvrAtiTELNOSTI

Do 9. 6. 2019
Projektu umělecké skupiny Rafani dominuje téma
horizontalismu přímé demokracie, kdy nikdo nenese zodpovědnost za nic.
Kurátorka: Martina Vítková.

Jiří Seifert
Do 9. 6. 2019

www.museumkampa.cz

Významná osobnost českého sochařství druhé
poloviny 20. století. Výstava představí jeho práci ve všech materiálech,
mramoru, pískovci, alabastru, dřevu i břidlici a ve
všech obdobích. Soustředí se na práce komorní
i rozměrné, na charakteristickou měkkost, věčnost,
pohyb a antické kanelury.
Kurátorky Miroslava Hayek, Martina Vítková.

STÁLÁ EXPOZICE
FRANTIŠEK KUPKA
OTTO GUTFREUND
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Mýval ze
Sněmovní

Zpravy

kateřina jaCQues
pomÁHÁ sousedům

Zas ten mýval! Tvor, který terorizuje obyvatele domu ve Sněmovní 15, se po odehnání (SN informovaly) opět vrátil na místo činu. Škrábe na dveře, mlátí do oken a funí. Obyvatelé odjíždějí na chaty. Obyvatelka vedlejšího domu ve Sněmovní 7
Kateřina Jacques se rozhodla svým sousedům pomoci.
„Mýval nám leze do krmítka pro ptáky a škrábe
na okno. Byl tady několikrát za poslední měsíc.
Odehnat se nenechá. Je
vypasený. Zavřeli jsme
okenice a odjeli na víkend,“ svěřila se Staroměstským novinám před
časem paní Alena Habartová ze Sněmovní 15.
S paní Habartovou se po
zveřejnění článku v Staro-

Sněmovní 15

městských novinách spojila její sousedka Kateřina
Jacques ze Sněmovní 7.
„Vylezla jsem u nás na
střechu a rozhlížela se,
odkud tam ten mýval
může lézt,“ vypráví Kateřina. „Nedaleká britská
ambasáda má velikou
zahradu a tak vysoké zdi,
že to není pravděpodobné, aby se přes ně dostal.
Na začátku ulice je parlament, pak Brdečkovi, pak
my. Za námi směrem ke
Sněmovní 15 je albánská ambasáda, pak paní
hraběnka Lobkowitzová. Následuje je opuštěný velký dům s nápisem
Pětikostelská a pak už je
Sněmovní 15. Všechny

jsou odděleny vysokými
zdmi. Je to záhada.“
Nakonec se řešení našlo.
Paní Habartová odstranila krmítko a mýval přestal
docházet. Zatím.
Přítomnost této šelmy
může být velmi nebezpečná a s trochou nadsázky
ohrožuje i chod státu.
V přilehlém parlamentu
ČR (Sněmovní 4) hlasuje
mnohdy až 200 poslanců.
Mýval může šířit vzteklinu, škrkavky a jiné vážné
nemoci, takže...

Výzva

viděli jste mývala?
volejte na číslo
777 556 578 (Monika)

snĚmovní uliCe
oČima mÝvala
Parlament
hned vlevo

mÝval
PARLAMENT

kateřina Bursíková Jacques
byla poslankyní parlamentu
v letech 2006 - 2010

inzerce

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
vyhlašuje
I. ročník ankety o nejlepšího zdravotníka roku.
Hlasujte pro své favority v uvedených kategoriích

SRDCE PRO LÉKAŘE 2019
SRDCE PRO SESTŘIČKU 2019
SRDCE PRO OŠETŘOVATELE, SANITÁŘE 2019
Anketa probíhá od 4. března do 15. října 2019. více informací a Anketní líStek ke StAŽení
najdete na www nmskb.cz. kontakt: kuncova@nmskb.cz, mobil: +420 727 854 065

Z
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Zpravy

koneC pouliČníCH mejdanů?
dva první přesné
zÁsaHy
„
petr Hejma: „tady Bude klid! ÚspĚCHy vÁlky proti Hluku
radní pro bezpečnost, veřejný pořádek a prevenci
kriminality.
Karlovy lázně jsou jedním
z nejnavštěvovanějších
podniků v Praze. „Vyslyšíme apel místostarosty
Petra Hejmy. Přijali jsme
okamžitá opatření,“ uvedl
Miroslav Lipšanský,
spolumajitel Karlových
lázní. Pub crawl končí
i v oblíbeném baru Cafe
80´s V Kolkovně. Společnost provozující „osmdesátky“ má ale také podniky v Kaprové a Dlouhé.
„Zajistíme, aby naši lidé
před našimi provozovnami hlídali dodržování
nočního klidu,“ slíbil Roman Cibulka, jednatel
společnosti.

NAMOL OPILÍ
nÁjezdníCi

mÁme řešení

Petr Hejm
a,
1. místos
tarost

a

Šlapací pivobusy
jsou nejviditelnější
součástí turistických
mejdanů

Foto: Archiv

Staré Město - Bravo!
Hudební klub Karlovy
lázně a bar Cafe 80´s se
jako první rozhodly ukončit lukrativní spolupráci
s organizátory tzv. pub
crawlů. Tato atrakce je
mobilním mejdanem turistů po barech.
Na ukončení spolupráce
s pub crawly se s uvedenými podniky dohodl
místostarosta Prahy 1
Petr Hejma (My, co tady
žijeme, STAN). „Věřím
v cílenou a přímou komunikaci s podnikateli.
Jsem přesvědčen, že i oni
mají zájem na tom, aby se
neúnosná situace v Praze 1 výrazně zlepšila. Ve
své snaze budeme pokračovat,“ říká Petr Hejma,

inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

tradiční české obchody provozované českými živnostníky

rÁmařství BrůŽek

BetlémskÁ 8, staré mĚsto
Viktor Brůžek. Jeho ceněné rámařství nabízí
kromě uměleckého rámování obrazů, graﬁk,
plakátů i fotograﬁí také
pozlacování a restaurování. Formy na ozdoby
rámů z pozlacovačské
masy jsou vzácným dědictvím po dědečkovi
Josefovi.
Nyní jsou Brůžkovi nejspíš jedinými v Praze 1.

„Dříve si i studenti dávali jako dárek hezky
zarámované obrázky
a dnes už ani malíři často nerámují,“ konstatují
Viktor a Tereza, kteří
ale nemají o práci nouzi
a mezi jejich zákazníky
jsou kromě samotných
malířů také galeristi
a významné osobnosti
milující krásné obrazy
v krásných rámech.

viktor Brůžek

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
Živnostníky
Petr

Hejm
místostaro a,
sta

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 1. místostarosta MČ Prahy 1: „Rámařství Brůžek je místem, kde bylo během uplynulých 100 let možné potkat
Jana Zrzavého, Josefa Ladu, Zdeňka Buriana nebo
Antonína Slavíčka. Ti všichni tam chodili za poctivým
řemeslem, stejně jako jejich dnešní následovníci.“

máte oblíbený obchůdek ve svém okolí? pište: redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Petr Našic

Všechno to začalo už 10.
srpna roku 1907 výučním listem pro dědečka
Josefa Brůžka. Na jeho
práci a práci svého otce
už od konce 60. let navazuje vnuk Viktor, který
si přibral i svoji dceru
Terezu. A všichni byli
a pořád jsou Brůžkovi,
vyhlášení rámaři.
„První provozovnu jsme
měli do roku 1963 v Husově 3. Když jsme pak
museli odejít, tak jsme
se přestěhovali na dnešní adresu do domu, který koupil děda a který
nám komunisti v roce
1956 sebrali,“ popisuje
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Vítěz Poražený

ROMAN
orGAniZáBělor
toři
(ředitel PražPRAGUE
ského jara)
PUB CRAWL
Palec nahoru za Opít se na mol
úspěšný rozjezd
a řvát na ulici
hudebního fes- za pěkných 500
tivalu Pražské
korun a tričko
jaro.
k tomu!?!

CO NOVÉHO
V REDAKCI
Co je nového u vás posílejte na
redakce@staromestskenoviny.eu

aniČka vyHrÁla
v CelostÁtní soutĚŽi
JUNIOR TALENT

Poslední
mušketýr

v

ypadalo to skoro jako
banální nehoda. Jeden z nejslavnějších
českých textařů Vladimír Poštulka koncem
loňského roku uklouzl
na chalupě v jižních Čechách
na sněhu a uhodil se do hlavy.
Nehýbal se, tak jeho žena Eva
zavolala sanitku. Ta textaře odvezla do nemocnice v Českých
Budějovicích.
Poslední záznam na jeho kulinářském blogu je z 30. prosince. Hodnotí zde vánočky. V jeho
anketě s velkou převahou vítězí
vánočka nad štolou.
Básník Vladimír Poštulka umírá v nemocnici Na Františku
takřka symbolicky 1. máje. Od
pádu na sněhu na konci roku
se neprobral, byl v kómatu čtyři
měsíce...

ka vznikl, aniž by měl Poštul„Byl to veselý člověk a vypraka potuchy, že původní text je
věč. Na každé téma měl nějakou
oslava kouření marihuany. „To
historku. Sypal je z rukávu,“
se dozvěděl až o mnoho let pozvzpomíná na Vladimíra jeději,“ vypráví Pajer.
ho bývalý kolega novinář a básPan Poštulka jako slavný hodník Dušan Spáčil.
notitel jídla neměl oblíbený
Vladimír bydlel v Růžové ulici
podnik, protože byl vítán všude.
na Novém Městě nedaleko syNa víno chodil do baru U Klíčů
nagogy.
na Malé Straně, na pivo k PinVladimírův příbuzný fotograf
kasům. Rád prý četl NovoměstAlan Pajer vzpomíná: „Vláďa
byl poslední z trojice tří nejské a Staroměstské noviny, ktevětších českých textařů: Vrba,
ré mu chodily do schránky,
Rytíř, Poštulka. Říkali si Tři
nebo byly k mání v restauracích,
mušketýři.“
jejichž kuchyni hodnotil.
Alan Pajer
též vzpomíSLADKÉ MÁMENÍ
ná, že slavný
text: Vladimír Poštu
Poštulkův
lka
hudba: Václav Zahr
text
Pojď
adník
zp
ívá
stoupat jak
: Helena Vondráčk
ová
dým
pro
Pavla Bob-

Foto: Monika Höppner

● Vladimír Poštulka napsal stovky skvělých textů, které zlidověly, a také několik
divadelních her a románů (Blues pro Stalina) ● Od 90. let se zaměřil i na psaní
o jídle a hodnocení kvality restaurací (pro
časopis Instinkt, Deník a Lidové noviny)
● Spoluzaložil časopisy Story, Xantypa
a Labužník ● Byl místopředsedou Ochranného svazu autorského ● Na konci 90. let
vykonával funkci předsedy Rady Českého
rozhlasu ● Pocházel z Ostravy

Sladké mámení, ch
víle závratí,
střípky zázraků,
které čas už nevrát
í.
Sladké mámení, dá
lek lákavých,
vůně snů, těch star
ých snů
nádherných.
Léta tryskem pádí,
čas nikoho příliš ne
šetř
rychle k městu zády í,
,
nebo jako v mládí na
Petřín.

Žádné jízdní řády,
žádný shon a žádn
é závětří,
Vytáhnout z tajnýc
h skrýší sny,
ten starý song pořá
d nejlíp zní!

inzerce

KATEŘINA JACQUES
Z PRAHY 1 KANDIDUJE

26

10.

MÍSTO

T

odešel vladim
poslední z vel

Co jste nevĚdeli
o vladimírovi p.
redaktorka Anička získala
dne 7. 5. první místo ve ﬁnále pěvecké soutěže Junior Talent.
Zpívala píseň Tentokrát se budu
smát já (text V. Poštulka).

Tema

DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

24. - 25. KVĚTNA 2019

Najdete ji na kandidátce STAN/TOP 09 (č. 26) na 10. místě

B

●
ce
děln
stou

telefon inzerce: 777 556 578

Tema
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imír poštulka (†76),
elké trojky textařů

Kalendárium
Starého Města
květen

Marie
Rosůlková

Alois
Wachsman

Karel
Kašpar

Johana
Cavallarová

herečka

arcibiskup

architekt

pěvkyně

● Marie Rosůlková
*17. 12. 1901 Plzeň
†15. 5. 1993 Praha
Herečka. Její nejbližší jí
říkali Meryčka.

PoSlední foto?
vladimír ukazuje
vyznamenání
v baru U klíčů
(Prokopská 4).
foto: Petr Burgr

MARIE
ROTTROVÁ

●S tím bláznem si
nic nezačínej
● Měli jsme se
potkat dřív...

HELENA
vondráčková
● Sladké mámení
●Vzhůru k výškám
● Tentokrát se
budu smát já...

HANA
ZAGOROVÁ

● Bludička Julie
● Šlapej, šlapej
● Gvendolína ●
Hej, pane režisér...

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

PAVEL
BOBEK

● Veď mě dál,
cesto má ● Nedělní ráno ● Pojď
stoupat jak dým...

HANA
A PETR
ULRYCHOVI
● Nechoď
do kláštera
● Už je tu léto...

MARTA
KUBIŠOVÁ

● Kdo ti radu dá
● Nejsi sám, kdo
doufá
● Vrba...

PETR
SPÁLENÝ

● Balada o uvadlé
růži ● Blázny živí
bůh ● Já chci plout
s Magdalenou...

Příprava volebního korteše(1/3)

Pivo je nutno navařit si do zásoby doma

YVONNE
PřenoSilová
Starý Pán
● Zvláštní věc
● Je mi líto všech
andělů...

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

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1918)

Za pětičku zjistíme na matrice
minulost protikandidátů

Pokračování
příště
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských,
Staroměstských a novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

kampa, malÁ strana střed svĚta
ny české. Velmi potěšilo
sdělení adiktologa MUDr.
Petra Popova, primáře
Protialkoholního AT odd.
VFN. Téma: Humor + Alkohol ve Středu Světa. Na
závěr, jako každý rok, vše
opět shrnul a mnohé otevřel muzikolog, řimsolog,
zakladatel Tarot Klubu
015, mág Dr. Julius Hůlek
(CO DÁL SE STŘEDEM
SVĚTA NA KAMPĚ OČIMA ŘIMSOLOGIE).
S humorem dnes opouštíme i neopouštíme Kampu
- Střed Světa, místo nám
milé, tavící tyglík nápadů
a činů. Těšíme se na další
roky, ve kterých Konference (jak slibují deset let)
konečně převezmou již
také stárnoucí mladí.
Po slavnostním otevření

svobodného území Kampy u Karlova mostu následovala první dubnovou
sobotu naučná vycházka
věnovaná mlýnům podél
Čertovky, Sovovým mlýnům a kostelu svatého
Jana Křtitele Na prádle,
který byl založen už v polovině 12. století v tehdejší
vsi Újezd.
Hlavní program se pak
odehrával v parku Kampa
a ujít si ho nenechala řada
lidí z Kampy, Malé Strany
i z druhého břehu. „Je to
setkání lidí, kterým není
lhostejné, jak se v jejich
okolí žije,“ prohlásil při
pohledu na piknikující
občanstvo Petr Burgr,
radní Prahy 1 pro kulturu
a spolky.
Jiří Kučera

Brána pod karlovým mostem
různé hry

Pódium v parku

Naše akce

www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
● Středa 29. 5., 15.30 h
toulka SvAtovítSKÝM CHRÁMEM
s Richardem Händlem.
Již obsazeno, náhr. přihlášky Ludmila Růžičková tel. 724 346 460.

● Čtvrtek 20. 6.,18 h
ProStřenÝ StŮl.
Beneﬁce pro slabozraké na Malostranském
náměstí.

● Pátek 14. 6., 21.21 h
večerní toulka Petřínem s ornitologem
Jaroslavem Cepákem roJení roHáčŮ. Sraz u pomníku
K. H. Máchy.

CHCETE MÍT
SvŮJ SPolek
v tÉto rUBriCe?
VOLEJTE
lídě růžičkové,
tel.: 724 346 460

● Sobota 15. 6.
(KampaNula + TURAS)
Výlet do Rožmitálu
pod Petřínem. SlAvNOSTI KRÁLOVNY
JOHANKY. Info: Lída
Růžičková, 724 346 460.
Doprava a ubytování
individuálně.
● koStel Sv. HAvLA: historie + zvonění,
termín bude oznámen.

Výzva

MÁTE DOMA
vlaštovky?
V letošním roce probíhá mapování hnízdišť
vlaštovky. Pokud ve
svém domě máte hnízdící vlaštovky nebo
víte o jejich hnízdišti,
podejte prosím zprávu
na e-mail: jaroslav.
cepak@seznam.cz

01
VII.

Během podvečera budou u Stolu koncertovati:
Rojík,
Miroslav Rolík,
konzervatoř
a střední
Hudební
tělesaDeylova
studentů
Konzervatoře
Janaškola
Deyla
- jazzová
sekce
pod
vedením
pana
Čermáka
a Střední školy pro zrakově postižené,
Pražský
Hradčanský orchestr,
vedoucí Pepa Kocůrek
SOUBOR
BRUNCVÍK
a pak Muzikanti z Kampy…
Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí
Nadace ARTEVIDE

kontakt: Ludmila Růžičková, tel.: 724 346 460

kAMPAnUlA Pořádá Benefiční AkCe nA PodPorU ZdrAvotně i JinAk PoStiŽenÝCH (Artevide, deYlovA ŠkolA,
oáZA, CitAdelA A dAlŠí) i nA PodPorU ŽivotA SPolkŮ A ZACHování GeniA loCi PrAHY 1.

Foto: Míra Lédl

Očekávaná XI. KONFERENCE KAMPA, MALÁ
STRANA STŘED SVĚTA
proběhla 28. 3. v Mlýnské
kavárně. „Tržiště intelektu“, boj Happeningu s recesí v každém z nás. Toulka zbylými závity všech
věkových kategorií.
Návštěvou též akci poctil
Kurt Gebauer s příspěvkem Malá Strana - velký potlesk. Eugen a Zuzana Brikciusovi (Eugen zdravil z Vídně) sdělili své Srovnání Happeningu a Recese i verše. Spisovatel R. Händl
přednesl své „Proroctví“.
Spisovatel a monarchista
Petr Placák potvrdil Kampu jako samostatnou,
plnoprávnou a rovnoprávnou zemi zemí Koru-
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Petr Burgr,
jeho glosa
Psát každých čtrnáct
dní o dění ve veřejPETR BURGR
ném prostoru Prahy 1
Radní Prahy 1 pro kulturu, se na první pohled
sport, občanskou společ- zdá složité, ale řeknu
nost, spolky a Středisko
vám opak je pravdou.
sociálních služeb. Je čle- Skutečně stále se tady
nem spolku KampaNula
něco děje. Jen se projít
a SOPMSH.
po několika málo ulicích
Starého Města. Například
rozklíčovat rozporuplné
reakce na opatření vedoucí alespoň ke částečnému
www.
zklidnění nočního života
staromestskenoviny.eu
v Dloluhé ulici. Ti, kteří

kritizují, to mají jednoduché. Kdyby se nedělo
nic, tak budou kritizovat
nečinnost kompetentních
úřadů.
Když budou provedená
opatření důraznější, je
lehce možné naopak napadnout omezování svobody podnikání, osobních
svobod a tak dále.
Opuštěním Dlouhé ulice,
v žádném případě neznamená, že opuštíme
problémy v Praze 1. Stačí
si cestou po ulici na pár
kroků zahrát na nevidomého. Budete mít velké
štěstí, když se nepřerazíte
o zelenou koloběžku za-

parkovanou uprostřed
chodníku. Tak jako mají
štěstí ti, kteří jsou tak
mrštní, že dovedou včas
před turisty na koloběž-

kách uskočit. To před
řevem turistů pohánějící pivní šlapadla se
v podstatě uskočit nedá.
A to se stále nacházíme
v těsném okolí Staroměstského náměstí.
Dost bylo skepse. Ono
na uvedené problémy
dojde, jen to jde pomaleji, něž bychom si přáli. Radši se protlačme
davy na Staroměstském
náměstí a zastavme se
v budově, kde působí
skautský institut, který je svým umístěním
uprostřed Prahy unikátem možná světovým.
O tom příště.

medvĚdi a krÁlíCi kam se podívÁš

Vážená redakce,

Staroměstské noviny,
minulé číslo

celá tahle věc s obřími zvířaty funguje jen proto, že
město od nich nevybírá
poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství.
Zneužívají nemalý kus na
úkor ostatních k soukromému zisku. Jakmile by

NA STOPĚ

je město pořádně zkasírovalo, tak je po nich, protože se jim to nevyplatí.
Pavel Marc
Na Staromáku medvědi,
před ČT králíci.... člověk
tomu prostě neunikne.
Pavel Řeháček, FB
Praha číslo 1

Staroměstské
náměstí

kavčí hory

KATEŘINA
KLASNOVÁ

uliCe vĚtrnÝCH mlÝnů

Neměla bych kritizovat radnici, ale přiznávám, že mi to nedá.
A důvod? Noční „hluková“ dopravní uzavírka Dlouhé a okolních ulic.
Tento pilotní projekt
prokázal, že když se něco
dělá napůl, tak to nefunguje. Jednak uzavírka do
tří ráno znamenala, že
v tuto pozdní hodinu
vtrhli zpět do ulic rozzuření taxikáři (kteří
předtím troubili a jezdili
jinými ulicemi), jednak
policisté a strážníci neřešili lautr nic jiného než
dopravu, takže davy opilců měly pré. Někteří rezidenti se nedostali autem
před dům… Pokračování
uzavírek přerušil soud
kvůli formálnímu pochybení. Radnice v nich
ale chce pokračovat.
Není vůbec pochyb, že
situace v centru (nejen

dlouhá ulice
v noci
v Dlouhé) je kritická a že
je třeba nasadit všechny
páky, abychom se zbavili nálepky destinace
s levnými holkami, alkoholem a slepou policií. Jsem moc ráda, že
se nová koalice pustila
do boje, ale aby to nebyl
boj s větrnými mlýny,
musí se jednat o razantní
a koncepční řešení.
Byla jsem velmi zklamaná, když zastupitelstvo
proti doporučení bezpečnostní komise, pustilo na

magistrát nesmyslný návrh vyhlášky (ještě z dílny ČSSD těsně před volbami) omezující provoz
restaurací - jen v některých ulicích, a navíc opět
do ranních hodin. Ve tři
ráno by se tak na ulice
vyvalili rozjaření turisté.
Alkohol by si opatřili ve
večerce hned vedle zavřené hospody (protože
non stop prodejny s alkoholem vyhláška neřeší) a v případě dopravní
uzavírky si udělaly bezva
street party nebo by se
přesunuli do jiných ulic.
Radnice musí jít do boje
se silnou podnikatelskou
lobby. Není sporu o tom,
že to s ochranou zájmů
obyvatel centra myslí
vážně a že nakonec vše
nabere správný směr…
A co vy, tipnete si, jak to
dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

vÁš inzerÁt do tĚCHto
novin vyroBíme zdarma
pro více podrobností volejte
monice, tel.: 777 556 578
nebo napište na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

dlouHÁ uliCe? ještĚ na ni dojde
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
z místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Mobil revue HaFu
má premiéru

Monika,
Míša,
roman,
Anička
a líza
nahrávali
v Hafstudiu

Romaneto nahrává
cédéčko

Divadélko Romaneto nahrává
s přáteli další autorské hudební a pohádkové CD s ilustrovanou knížečkou. „Těšíme se!
Díky, naši FanKlubáci a veselí
nadšenci,“ raduje se Roman
Korda z Romaneta.
K

Jiří
Vyorálek,
herec

Kulturní nástěnka
KVĚTEN - ČERVEN

Charita - St 22. 5. od 10 do 20 h - doBročinnÝ BAZAr - Novoměstská
radnice, Karlovo nám. 1 - Podpořte dobročinný bazar. Svým nákupem podpoříte
Sue Ryder, který pomáhá seniorům.
Přednáška - 23. 5. v 18 h - Střet
A koliZe. dUCHovní, HMotná,
NÁZOROVÁ - Museum Karlova mostu
- Antika a Keltové. Přednáška PhDr. Martina Trefného, PhD. Vstup zdarma.
divadlo - Pá 24. 5. v 19.30 h - HLAVA
MEDÚZY - Studio Ypsilon, Malá scéna,
Spálená 16 - Nejveselejší hra o impotenci. Hrají: Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová... www.ypsilonka.cz
divadlo - Út 4. 6. ve 20 h - Hodně
SMÍCHU A PÁR SLZ - Divadlo Viola, Národní třída 7 - Aneb co život vzal
a dal B. McDonaldové. Hrají: C. Mayerová,
T. Kostková. Režie: J. Tejkalová.
dětem - 17. a 18. 6. v 17 h - ETIKETA
AneB fAJn vědět - Muzikál předkládá 12 pravidel slušného chování. Hrají
děti ZŠ Vratislavova. Autoři textů a hudby: E. Kleinová, R. Štolba, R. Mašata
výstava - Dlouhodobě - SvAtá AneŽkA čeSká A HiStorie křiŽovníkŮ - Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, reprodukce
Puchnerova oltáře, portréty.

Lucie
Roznětínská,
herečka

Václav
Vašák,
herec

HaFstudio chystá skvělé
představení s názvem Mobil revue. Premiéra proběhne 2. 6. v 18 h v Malostranské besedě. Čeká
vás kus, ve kterém zahrají
i zazpívají členové divadla
seniorů Poslední vlastenecká divadelní a také
malí a mladí divadelníci
HaFstudia dohromady.
Nenechte si to ujít.

Staňte se
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národnímu divadlu? Staňte se
jeho mecenášem. Vaším
příspěvkem budou podpořena nová představení,
či rekonstrukce budov.

Podpořte
dobročinný bazar

22. května od 10 do 20 h
přijďte nakoupit módní
oblečení i doplňky, dary

českých návrhářek, do Novoměstské radnice. Nákupem podpoříte Sue Ryder,
který pomáhá seniorům.

Voskovec a Werich
Na zábradlí

Divadlo Na zábradlí hraje
jak o život. Navštivte např.
14. 6. od 19 h představení
Korespondence W + V.
V roli Wericha se objeví
Jiří Vyorálek a Voskovce hraje Václav Vašák.

V DUPu39
nová premiéra

Nové představení uvádí inspirativní prostor
DUP39 v Charvátově 39.
Inscenace s názvem Zmrzačení má premiéru 24. 5.
v 19.30 h. Další termíny
jsou 2. a 3. 6. v 19.30 h.
V příběhu opravdového
neurotika hrají A. Krausová, L. Roznětínská,
V. Hrabák, J. Jankovský,
V. Marhold, P. Neškudla.

Malostranská beseda
www.malostranska-beseda.cz ● malostranské náměstí 35/21 ●tel.: 257 409 123

Program (výběr)
červen

do 1. 6.
Prague Fringe 2019
2. 6., 18 h
Mobil revue - HaFstudio
- divadlo - hrají senioři,
děti i mládež
5. 6., 20.30 h
Ivan Hlas Trio
12. 6., 20.30 h
Bob Dylan’s Birthday Concert - Petr Samšuk, Pavel
Jartym & Sam’s Band
16. 6., 20.30 h
Originální Pražský Synkopický Orchestr
18. 6., 20.30 h
Bluesberry - nejubilejní
výroční koncert
25. 6., 20.30 h
Pražský Ukulele Band
29. 6., 20.30 h
Campine avenue - blues,
jazz, funk

GALERIE

Přijďte na interaktivní
výstavu pro děti
s názvem Leporelo.
Do 30. 6.

DAVID STYPKA
A BANDJEEZ
13. 6., 20.30 h

Ná
T I Pš

P

ro Davida Stypku
a jeho kapelu Bandjeez byl uplynulý
rok velmi důležitý. Vydali posluchači i kritikou
nadšeně přijaté album
Neboj a po singlech Vrány taky a Jericho přišel
hit - duet s Ewou Farnou
Dobré ráno, milá. Popularitu Davida potvrdilo
i první místo v kategorii
Objev roku v anketě Žebřík a Akademie hudby
mu předala sošku An-

děla v kategorii Sólový
interpret. „Muzika pro
mě není závodění ani
soutěž. Ale je nabíjející,
když si vaší práce všimne odborná veřejnost.
Cen si opravdu vážím.
Jsem rád, že tahle ocenění sbíráme převážně
jako kapela. Bez každého jednoho člena Bandjeez by naše hudba zněla
úplně jinak,“ komentuje
David. Přijďte na koncert do Besedy!

Franz Kafka: PROMĚNA (31.)

Slavné místní ženy

Konečně tělesná pohoda

vynikající swingová zpěvačka

četBA nA PokrAčování. MinUlÝ díl:
řehoř nachází výhody proměny v hmyz

Zdena Vincíková

hody; nožičky měly pod
sebou pevnou půdu; poslouchaly dokonale, jak
s radostí pozoroval; jevily
dokonce snahu nést ho,
kam se mu zachce, a už
myslel, že co chvíli se
franz kafka
všechno trápení konečně
(1883 - 1924)
obrátí k lepšímu. Avšak
Genius tajemna
v okamžiku, kdy...
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
tuto rubriku zaštiťuje Centrum franze kafky, Široká 14

Foto: Archiv SN

Hledaje, čeho by se zachytil, ihned upadl na
spoustu svých nožiček
a slabě vykřikl. Sotva se
to stalo, měl poprvé toho
rána pocit tělesné po-

R. A.
Dvorský,
kapelník

?

KDE TO JE

Foto: Archiv

Otázka: Víte, jak se jmenuje
zvíře na obrázku a jakou má
ve své názvu barvu?
Nápověda: Najdeme ho na
Staroměstském náměstí 17.

Eman
Fiala,
kolega

Její mikrofon
jí rozuměl

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Wimmerova kašna stojí na
náměstí Uhelný trh. Je z roku 1797.
Správně: Jan Verner
dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

Co nového
za vodou

[

www.malostranskenoviny.eu

Arnošt
Kavka,
ctitel

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

11

inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zdena Vincíková (1917 1971) byla hvězdou swingu a šansonu. Během studií na právnické fakultě
ji objevil zpěvák Arnošt
Kavka (1917 - 1994). Často se spolu procházeli
po Starém Městě. Zpíva-

la v souboru Blue Boys
a také Melody Boys R. A.
Dvorského. V dalších letech vystupovala např.
s Emanem Fialou. Od roku
1966 až do smrti byla prodavačkou v prodejně s gramofonovými deskami.

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání na Starém Městě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všude v malebných vesničkách
na druhé straně řeky: V kavárnách, hospodách atd.
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VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
inzerce

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1
● 5. června
● ZÁMEK LYSICE
● MěSto tiŠnov
Na tento výlet se přihlašuje
od 2. května osobně přes
podatelnu ÚMČ Praha 1
(Vodičkova 18).
● 17. června
● NOVÉ HRADY
● DOBRÁ VODA
Na tento výlet se přihlašuje
od 7. května osobně přes
podatelnu ÚMČ Praha 1
(Vodičkova 18).
● 4. července
● RÁJEC - JeStřeBí
● ZÁMEK A BLANSKO
Na tento výlet se přihlašuje
od 5. června osobně přes
podatelnu ÚMČ Praha 1
(Vodičkova 18).

ZPŮSoB PřiHlAŠování

PoUZe oSoBně PřeS PodAtelnU Úřad MČ Praha 1,
Vodičkova 18, odhlašování stejným způsobem, popř. telefonicky: 221 097 280, 221 097 300.
Pro velký zájem o seniorské výlety sdělujeme, že se senior
může přihlásit pouze na 1 výlet v daném měsíci a upřednostněni též budou ti, kteří se nezúčastnili minimálně tří posledních výletů. Výlety jsou zdarma a jen pro občany Prahy 1.
V první možný den přihlášení na daný výlet bude přihláška
umožněna jen těm, kteří neabsolvovali minimálně dva poslední výlety. Všem ostatním bude přihláška otevřena týden od
prvního možného data přihlášení na daný výlet. Tímto se chceme vyhnout frontám v den přihlašování a vyhrazujeme si možnost daného seniora z výletu odhlásit, pakliže by nesplňoval
výše zmíněné podmínky. Děkujeme za pochopení.
Den před odjezdem výletu je možné zavolat Mgr. Karla Ulma
(tel.: 777 161 539) a zeptat se, zdali se neuvolnilo místo.
V případě naplnění kapacity výletu bude sdělen stav. V případě
změny bude každý zúčastněný řádně a včas informován telefonicky. Tímto též žádáme uvést vždy
telefonní kontakt, nejlépe mobilní telefon.

děkujeme za laskavou
podporu radnímu
Petru Burgrovi

