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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

HOROR
ZNÁ
SVÉHO
MISTRA
Foto: Archiv

PŘ MÍST
ÍBĚ NÍ
HY

DÝCHAVIČNÝ chlapec, který takřka
zemřel, vydal ve zralém věku jedinou básnickou sbírku. Kytice. Při
její četbě běhá mráz po zádech.
„Hlava bez tělíčka a tělíčko bez hlavy...“.
Erben je mistr českého hororu, který
se směle vyrovná světovým velikánům
jako byli Poe, nebo Hitchcock...

Čtěte na straně 6 - 7
inzerce

PETR HEJMA PODPORUJE
NEJEN NA
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY STRANĚ 5

ŽELEZÁŘSTVÍ
U
ROTTA
Linhartská 6, Staré Město
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

724 021 789
224 948 465

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

K. J. ERBEN: 10 NEJDĚSIVĚJŠÍCH MOMENTŮ Z JEHO BÁSNÍ
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30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Místní
servírky

Kapitán Korda

NA STOP Ě
PŘIČINLIVÁ SÁRA
z Choco Café na Betlémské
nám. 8 nabízí úžasné
makronky. Nebo přijďte na
lahodnou čokoládu. Otevřeno
denně od 11 do 19 h.

OSLAVY PŘEVRATU
SE ZVRTLY

str. 4 - 5

Foto: Roman Korda
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Gurmánův
koutek
ORIGINÁLNÍ
PERNÍČKOVÁ
ČOKOLÁDA
75

Kč

LABUTĚ SI PLETOU
PRÁZDNÉ ULICE
A VYCHÁZEJÍ OD ŘEKY
PROMĚNÍ SE PRAHA V MĚSTO ZVÍŘAT?

Betlémské
náměstí 8.
Choco Café

ČTENÁ Ř
REPORTÉR

Jednou větou...
Ondřej
Höppner

Labutě
na mostě Legií,
foceno
6. listopadu

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

„

...kterou jsem zaslechl

Jako bych viděl
Hindenburg
narazit
do Titanicu

Slyšeno: V karanténě

Počasí

12 °C

LISTOPAD
Hodně listí znamená
štěstí celý rok

POSÍLEJTE
NÁM SVÉ TIPY!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Staré Město - Stále
častěji se vydávají labutě
od řeky na průzkum širšího okolí, kde jim hrozí
nebezpečí. Ročně se jich
v Praze zraní zhruba 150,
nejčastěji na Mánesově
a Palackého mostě a mostě Legií.
Počet labutí, které se vydaly na průzkum, se od

začátku pandemie koronaviru ztrojnásobil. Ptáci
považují prázdné chodníky za své teritorium,
výrazně ubylo také aut na
silnicích.
Když uvidíte na ulici
labuť, volejte buď městskou policii na tel. č. 156,
nebo do Záchranné stanice na tel. č. 773 772 771.

Anketa Staroměstských novin

Co teď děláte
za dlouhých večerů?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
VLTAVA

STARÉ
MĚSTO

Principál Divadélka Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Hana
Francová

„Nemám
dlouhé
večery!“

„Snažím se
nedělat nic.
To není nic
snadného, chce
to silnou vůli.“

„Píšu paměti.
Konečně
mám na to
dost času.“

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (11)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„Učím svého
amerického
partnera češtinu.
Časujeme teď
slovesa...“

„Hraju
s rodinou hry,
cvičím psa
a zpívám!“

„Čili: naštěstí
mám rodinu
a zásobu z Vinařství Václav.“

Roman
Korda

9 037 obyvatel

HaFstudio,
varhanice

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Zpravy

BETLÉMSKÉ N Á
VOJTA NÁPRS T
Staré Město - Okolí
Betlémské kaple prochází výraznou proměnou.
K již obnovené dlažbě
nově přibyly dvě okrasné třešně a osm laviček.
„Příští rok přibyde
kašna, která se stane dominantou náměstí,“ řekl Staroměstským novinám
starosta Prahy 1 Petr

Hejma, který bydlí nedaleko. „Nyní jednáme o její ﬁnální podobě,“ dodal.
Kašna bude stát přímo
před Betlémskou kaplí.
Náklady dosáhly výše necelých 10 milionů korun.
Kromě Betlémské kaple
je nejviditelnější stavbou
náměstí budova Náprstkova muzea.

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH
MĚL MISTR JAN HUS
VOUSY?

ANO: 61 %, NE: 39 %

Průzkum provedli členové skautského
oddílu v období od 1. 11. do 8. 11. 2020,
mimo jiné na odběrních místech
Staroměstských novin, v místních hospodách, kavárnách, na ulicích...
Dotazováno bylo: 100 respondentů
inzerce

AGENTURA

MEDIA
SKAUT
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

N ÁMĚSTÍ TEĎ MĚNÍ PODOBU,
S TEK BY MĚL RADOST

Dívka ze str. 3

Bouřlivý
rok
1920

Nové lavičky
a třešeň

ště MÍSTNÍ MISTRYNĚ

Pěkné
posezení!

V ZAMETÁNÍ STOP

Když nedostižná Jiřina zametá,
tak jen stopy. Jinak ani nevaří.

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Víte, že...

Betlémská kaple tu
stojí od 50. let minulého století. Ta původní
byla dávno zbořena.

VOJTA NÁPRSTEK

Nemůžeme se už dočkat, až
to tu zase ožije! (pohled
od Náprstkova muzea)

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

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

Vážení návštěvníci,
z důvodů vládního nařízení je Museum Kampa do odvolání uzavřeno. Připravili jsme pro vás ON-LINE PROGRAM!
Diskuze budou živě vysílány na facebooku Musea Kampa (FB museumkampa) a záznamy budou k dohledání na
webu: www.museumkampa.cz pod odkazem události.

© Lukáš Fibrich

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ
J. A. KOMENSKÉHO
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do 30. 6. 2021.
www.npmk.cz

ONLINE UDÁLOSTI
● Sběratelka umění Meda
Mládková. Oline workshop
o sběratelství
● Výstava O. Karlíkové
Naslouchání. Komentovaná video - prohlídka
i workshop pro děti
● Výstava Elusive fusion
komentovaná video - prohlídka
● Bílá sukně. Ženské
umělecké osobnosti 60.
a 70. let ze sbírek Musea
Kampa pohledem Kateřiny Štroblové
● Kreslené zpěvy O. Karlíkové s V. Zavadilem
přednáška
● 20 umělců Musea
Kampa. Výtvarné dílny
● Online workshopy.
O životě a díle F. Kupky

KÓDY A KRAJINY 1:
ČESKÝ NEOKONSTRUKTIVISMUS
POHLEDEM
KARLA DUDRA
Od krajiny k racionalitě
26. 11. v 18 h
Krajinářská východiska
byla určující pro mnohé
umělce, kteří se v 60. letech dopracovali ke konstruktivistickým tvůrčím
přístupům. Zkoumání důležitosti těchto zdrojů
a hledání společných
rysů směřování u jednotlivých tvůrců bude základním tématem této přednášky. Hlavní zájem je
přitom věnován Zdeňku Sýkorovi a Kamilu Linhartovi, Vladislavu Mirvaldovi.

KÓDY A KRAJINY 2:
ČESKÝ NEOKONSTRUKTIVISMUS
POHLEDEM
JAROSLAVA VANČÁTA
Konstruktivní kódy
10. 12. v 18 h
Jaroslav Vančát ve své
přednášce bude reagovat na příspěvek Karla a Dudra a český
neokonstr uktivismus představí z pohledu struktur.

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Foto: Youtube

Zpravy
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telefon redakce: 775 949 557

Vítěz Poražený

PEJSKOVÉ
Z ÚTULKŮ
Období pandemie jim přeje.
Lidé berou útulky
útokem. Domácí
mazlíčci jim dělají
společnost v této
těžké době.

JAN
BLATNÝ
Nový ministr
zdravotnictví
Opatření kvůli
údajné pandemii
covid-19 jsou
přepálená a ničí
životy občanů.

CO NOVÉHO V REDAKCI

Foto: Monika Höppner

ZALOŽENA CHOVNÁ
STANICE ŠNEKŮ AFRICKÝCH

Dalšími členy redakce se stávají
dva šneci afričtí. Jsou nenároční,
stále ve střehu a nekoušou.

SMS 30 Kč
SN
TRICET

Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

DESET TISÍC DEMONSTRANTŮ ● VLÁDA PRÝ Š

Národní - Oslavy tzv. „Sametové revoluce“ 17. listopadu se
zvrtly v protestní demonstraci
proti vládě. Ta uvalila na celou
zemi sérii restriktivních opatření, které mají pomoci zvítězit
nad „pandemií koronaviru“.
U památníku před podloubím
na Národní trřídě se nicméně
střídali politici v rouškách proti
virům, aby zde položili květiny
či věnce.
Jediným politikem, který roušku neměl (visela mu na bradě),
byl bývalý prezident České
republiky Václav Klaus.
Ten je ostrým kritikem vládních
opatření a zastává názor, že
celá ta patálie s pandemií je
celosvětový podvod.
Cílem tohoto podvodu má být
podle Klause strukturální změ-

na světové ekonomiky, zrušení
hotových peněz, obří zadluženost států u nadnárodních
bank, vakcinace a totální kontrola občanů.
Bývalému prezidentovi Klausovi hrozí za nenošení roušky
a účast na demonstraci vysoká
pokuta.
Drtivá většina politiků odsoudila jednání Václava Klause a přiklání se k dalšímu zpřísňování
karentény - dokud nepřijde vakcína, která prý vše vyřeší.

Havel a Dalajláma

Víte, že...

Letos zemřelo v České
republice, ač tu prý řádí smrtící
pandemie, méně lidí než loni
a předloni. Odborníci zatím
hledají vysvětlení marně.

Skauti
na stráži

NÁDHERNÝ A UNIKÁTNÍ
MALOSTRANSKÝ KALENDÁŘ
JIŽ V PRODEJI!

Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

SN TRICET
na telef. číslo

902 11 30
VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

T

SVÁTEK OSLAV 17. 11.
PROTI OPATŘENÍM K

pošlete SMS

Volejte Monice,
tel.: 777 556 578

Tema

napsala a nakreslila

Markéta Vostrá
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Tema

11. SE ZMĚNIL V PROTEST
M KVŮLI KORONAVIRU

PRÝ ŠPATNĚ KOMUNIKUJE ● JSOU ROUŠKY NANIC?

Foto: Archiv

Přibývá občanů,
kteří považují
vládní opatření
za přemrštěná...

Nové zprávy
ze Starého Města
Linka pomoci
občanům
724 021 789
224 948 465
MČ Praha 1

CHODEC
PRAŽSKÝ
HOTELY JSOU
NA TŘICETI
PROCENTECH

NÁVŠTĚVNOST turistů klesla od ledna do
září v Praze o 70 procent. Z necelých šesti
milionů
návštěvníků
přijely jen dva. Podíl
českých turistů se
však zdvojnásobil.

Záplava svíček
na Národní
inzerce

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

ŽELEZÁŘSTVÍ U ROTTA
LINHARTSKÁ 6, PRAHA 1, STARÉ MĚSTO
nářadí. Je vidět, že i tady
obchází strašidlo koronaviru. Avšak není třeba
se bát, protože U Rotta
mají zřízený funkční e-shop, a tak se vyhnete
možnému střetu s nebezpečím a v klidu domova
si vyberete z bohaté
nabídky zpestřené také
trochou retro vzpomínek
vracejících se opět do života.
Můžete si koupit těsnění
do staré sifonové láhve
(nebo klidně i novou)
a znovu si dělat doma

sodovku nebo šlehačku
a na cestu si svítit petrolejkou. Pokud budete
chtít udělat nové klíče,
tak to se návštěvě nevyhnete, hlavně ale nezapomeňte kartu, pokud
jsou to klíče k bezpečnostním zámkům. Jinak vám vždy ochotní
zaměstnanci železářství
nebudou moct vyhovět.
Podporujme své živnostníky a nakupujme u nich
jejich služby a zboží, ať
nám tady zůstanou i po
koronaviru.

Starosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady žijeme,
STAN): „Jde o poctivou živnost, která si zcela
jistě zaslouží naši podporu.“

Milá a ochotná
obsluha

PODPORUJEME
MÍSTNÍ
ŽIVNOSTNÍKY
Pe
tr Hejma,
starosta

Obchod je
hned vedle
magistrátu

Široký
sortiment

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

Foto: Petr Našic

Značku oblíbené prodejny opěvují ve svých písních mnozí: kapela Rangers anebo třeba Marek
Eben se svými bratry;
v dobrém o ní mluví i řemeslníci a domácí kutilové. Ti to vlastně dělají
už více než 180 let. Aby
také ne, když je obchod
našlapaný 14 000 druhy
zboží od podlahy až ke
stropu!
I v této neveselé době
mají ve všední dny
otevřeno od 8 do 18
hod. a v sobotu od 9
do 13 hod.
Místní si v této nelehké
době přijdou pro žárovku nebo nějaké drobné
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Zpravy

Z

NEJDĚSIVĚJŠÍ OKAMŽIK
LIDOVÉHO HORORU K. J
Ukázky ze sbírky KYTICE,
nejstrašidelnější české knihy
všech dob (vyšla roku 1853)
POLEDNICE
...Pojď si proň,
ty polednice,
pojď, vem si ho,
zlostníka!“
A hle, tu kdos
u světnice
dvéře zlehka odmyká...
VODNÍK
...Dvě věci tu v krvi leží
- mráz po těle
hrůzou běží:
dětská hlava bez tělíčka
a tělíčko bez hlavy...
DCEŘINA KLETBA
...Kletbu zůstavuji tobě,
matko má,
kletbu zůstavuji tobě,
bys nenašla místa
v hrobě,
žes mi zvůli dávala!“
POLEDNICE
...Malá, hnědá,
tváři divé
pod plachetkou osoba;
o berličce,
hnáty křivé,
hlas - vichřice
podoba!...
ZLATÝ KOLOVRAT
Z hlavy jim oči vyňaty,
ruce i nohy uťaty:

co prve panně
udělaly,
toho teď na se dočekaly
v lese hlubokém.
POLEDNICE
...Ve mdlobách
tu matka leží,
k ňadrám dítě
přimknuté;
matku vzkřísil
ještě stěží,
avšak dítě - zalknuté...
VODNÍK
...Něco padlo.
Pode dveřmi
mok se jeví - krvavý;
a když stará
otevřela,
kdo leknutí vypraví!...
SVATEBNÍ KOŠILE
...Ach běda, běda
děvčeti!
Umrlý vstává potřetí
a velké, kalné své oči
na poloumrtvou
otočí...
ŠTĚDRÝ DEN
Jedna, hlavu zavitou,
košiličky šije;
druhá již tři měsíce
v černé zemi hnije,
ubohá Marie!

Karel Jaromír Erben se narodil jako jedno z dvojčat. Jeho
bratr Jan však několik týdnů po porodu zemřel. Z dalších
sedmi sourozenců se dospělosti dožila jenom sestra Josefína. Karel byl zakřiknutý, uzavřený, ale velmi pilný...
Mladý Karel studoval
v Hradci Králové a v Praze. Studium právnického
oboru nakonec neproměnil v hlavní živnost, ale
přineslo mu seznámení
s některými výraznými
osobnostmi jako Františkem Palackým nebo
Karlem Hynkem Máchou.
Celý život se potýkal se
zdravotními
problémy,
byl náchylný k souchotinám a měl vadu řeči. Zemřel v roce 1870.
Byl dvakrát ženatý. S první ženou Barborou se seznámil na hradě Žebrák.
Druhá žena se jmenovala
Žoﬁe. Dospělosti se dožily
tři dcery z prvního svazku,
Blažena, Ladislava a Bohuslava.
Díky přátelství Františka
Palackého získal KJE pěknou práci: pro Vlastenecké české muzeum začal
shromažďovat materiály
z mimopražských archivů
ohledně tématu šlechtických rodů.
Zároveň se dostal mezi
členy Královské české
společnosti.

Polednice

Karel Jaromír
Erben zemřel na
Starém Městě
v domě U Tří tykví.

Pamětní deska
V roce 1851 úspěšně prošel konkurzem na archiváře města Prahy, což mu
přineslo stálé zaměstnání,

a tak i ﬁnanční jistotu.
Když přišel k penězům,
začal sám podporovat
ostatní: například Boženu Němcovou, která
sbírala a psala české pohádky.
Roku 1864 se stal vysokým úředníkem na pražském magistrátu.
Erben zasvětil svůj život
folklórnímu odkazu českých zemí.
Vlastní literární tvorba
byla jen takový vedlejšák,
přesto jeho sbírka balad
Kytice z pověstí národních, na níž autorsky pracoval dvě desetiletí, patří
k nejznámějším dílům
české literatury.
Zemřel 21. listopadu 1870 v domě U Tří
tykví na Starém Městě
v Michalské ulici. Byl pohřben na Malostranském
hřbitově. Ostatky byly
v roce 1908 přemístěny na
Olšanské hřbitovy.

Víte, že...

Karel Jaromír Erben
se narodil 7. listopadu
1811 a zemřel
21. listopadu 1870

inzerce

SMS 30 Kč
Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30

DAVID
PHILIPP

INZERCE ZDARMA!!!

Co nabízíme:
● Vyřízení žádostí pro
program Covid ● Vedení
účetnictví ● Mzdový servis
● Analýzy nákladů ● Krizový ﬁnanční management
● Založení a likvidace
společností ● Administrativní správu nemovitostí ●
Komunikaci i v angličtině

Uveřejníme, co chcete! Volejte, pište:
777 556 578 (Monika),
redakce@staromestskenoviny.eu

SPOL. S.R.O.

Všehrdova 25
Tel.: 777 745 432
www.philippsro.cz

STAROMĚSTSKÉ NOVINY POMÁHAJÍ
MÍSTNÍM PODNIKŮM PŘEŽÍT

Dů
po

Zpravy
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Kalendárium
Starého Města

IKY Z DÍLA MISTRA
. J. ERBENA

LISTOPAD

Klika cvakla,
dvere leti...

Eliška
Krásnohorská

Otomar
Krejča

Emanuel
Lešehrad

Helena
Zmatlíková

SPISOVATELKA

BÁSNÍK

REŽISÉR

MALÍŘKA

● Emanuel Lešehrad
*15. 11. 1877 Praha
†30. 5. 1955 Praha
Spisovatel, básník,
propagátor okultismu
a svobodného
zednářství.

Michalská 11

● Eliška Krásnohorská
*18. 11. 1847 Praha
†26. 11. 1926 Praha
Spisovatelka, básnířka
a překladatelka.

KJE

● Helena Zmatlíková
*19. 11. 1923 Praha
†4. 4. 2005 Praha
Malířka. Ilustrovala 250
knížek, převážně pro děti
(Honzíkova cesta, Malý
princ).

První
vydání
Kytice

Božena
Němcová

● Otomar Krejča
*23. 11. 1921 Skrýšov
†6. 11. 2009 Praha
Divadelní režisér, herec
a zakladatel slavného
Divadla za branou.

Důstojná
postava KJE

VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

Volejte Monice,
tel.: 777 556 578
e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

František
Palacký

POHOŘELÍ (2/3)

Po nadlidské práci podařilo
se hasičům oheň zdolat

Foto: Archiv

Hrob na
Olšanech

● Emil Kolben
* 1. 11. 1862 Strančice
† 3. 7. 1943 Terezín
Elektroinženýr. Nejprve
pracoval pro Edisona,
pak v Praze založil
továrnu (Kolbenka),
později ČKD.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1920)

Pak přišla komise
a žháře „potrestala“.
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

POZOR! PETŘÍN OHROŽEN DALŠÍ
OBLUDNOU „REVITALIZACÍ“

Ještě jsme si nestačili
odpočinout po posledních snahách „upravit
Petřín“ a už nás čeká
další bitva. Institut
plánování a rozvoje
(IPR) chystá koncepci
úprav Petřína.
Mrzí nás, že z dosavadních jednání byla opět veřejnost vyloučena.
V rámci přípravné pracovní skupiny nebyl osloven
nikdo z místních, ani žádný zástupce místních spolků. Rovněž je v současnosti vyjmuta možnost,
aby se vyjádřil kdokoliv,
kdo není na internetu.

Většině místních vadí už
samotná
permanentní
snaha Petřín „rozvíjet”,
„strategicky plánovat”
a „vymýšlet na jeho
území investice, revitalizace a změny”. Máme
rádi Petřín takový, jaký je.
Je to pro nás místo, kam
chodíme odpočívat a utíkáme před turismem.
Stačilo by nám, kdyby na
Petříně přibylo odpadkových košů, zpevnily
a průběžně se opravovaly stávající cesty, lavičky,
celkový mobiliář a řešila
se retence vody.
Kráceno ze zprávy SOPMSH

Naše
Našeakce
akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

● Vždy třetí pondělí
18 h
TOULKA TAROTEM
Kavárna Deli Maltez na
Maltézském náměstí. Tarot.
Volejte Dr. Julia Hůlka, tel.
č. 737 142 2

DOPORUČUJEME
(AŽ BUDOU)
● MALOSTRANSKÉ
TRHY, Mikulášská
nadílka, Candrbál
SOPMSH (23. ledna v Malostranské
besedě)... Ples Zlaté
Prahy..
● AŽ ŠKOLY OTEVŘOU
BUDOU OPĚT:
PONDĚLKY + STŘEDY
+ PÁTKY

S „rozvojem“ podle IPR
nesouhlasí většina členstva SOPMSH (spolek občanů a přátel Malé Strany
a Hradčan), spolky a kluby Šatlava, KampaNula,
Klub Za starou Prahu,
KC Kampa, Kampa Střed
Světa, TURAS, TAK, Muzikanti z Kampy, Petřínské iniciativy, Relax Arte
Sanatorium, Zlatá Praha,
KPGM, Museum Kampa,
Obce Baráčníků nejen

Petřín. Nechme
ho, jaký je.
Prahy 1, H&F, Kocour
Tobě, Ornitolog. společnost, Sněmovní 7, také
církve, Sestry Boromejky,
Sbor CČSH z kostela Na

prádle, hudební kluby,
muzea, divadla, školy
střední i vysoké - NESOUHLASÍ NIKDO!!! Občanstvo se velmi zlobí. -kuc-

OBČANÉ PODEPISUJÍ PETICI
ZA SOCHU MARŠÁLA RADECKÉHO
VÝZVA OBČANSTVU NEJEN MALÉ STRANY

POŘÁDÁME

● Možné jsou vycházky
pro rodiče s dětmi Malou Stranou, Kampou
s Petrou Dvořáčkovou:
www.prahahrave.cz, tel.
731 802 799
www.facebook.com/prahahraveRezerv: info@
prahahrave.cz

S PLÁNY IPR
NESOUHLASÍ

OZDRAVNÁ CVIČENÍ
(RELAX ARTE
SANATORIUM)
(Vždy 18-20:00. Středy
Gymn. Josefská 5,
po + pá ZŠ Karmelitská).
● Nyní se cvičí
na whatsapu
nebo na skype!
O info volejte P. Krulichová:
604 765 273. Novinky na
www.relaxartecentrum.eu
● Budou i STŘEDY
19 – 20 h
TURAS BASKET
REKREAČNÍ, MUŽI,
ŽENY...
Gymnazium Josefská 5.
INFO: JARA SVÁTEK 605
131 136
NEWS jsou i na Fb KampaNula

Dovolujeme si vás
Sousoší maršála
požádat o podporu
Radeckého
Petice občanů za náv plné kráse
vrat sousoší maršála
Radeckého na Malostranské náměstí.
Tuto petici podporují
většinově malostranské
spolky, jmenovitě Klub
Šatlava, spolek Radecký, Klub Za starou Prahu, Zlatá Praha, KPGM,
KampaNula,
TURAS,
Relax Arte Sanatorium,
PETICI PODEPIŠTE NA FB KAMPANULA
Obce Baráčnické a jiné.
petiční výbor zpracoval
snad pominuly a Praha
Mají proč. Jednak to
jeho předseda Richard
by se neměla nechat přisousoší je nádherné.
Händl - předseda spolpravit o skvělé umělecké
V podstatě v Praze nic
ku Klub Šatlava, Klubu
dílo.
obdobného není. Sousoší
Přátel Glenna Millera
Kdo by chtěl podepsat
stálo na Malostranském
a člen petičního výboru.
petici, najde ji v ordinanáměstí zhruba 60 let,
MUDr. Jiří Kučera, člen
ci MUDr. Jiřího Kučery
než bylo z ideologických
Klubu za Starou Prahu,
v Dlouhé 16 na Starém
důvodů daných dobou po
SOPMSH, spoluzaklaMěstě nebo na www.peI. světové válce odstranědatel Klubu KampaNula,
tice.com/pomnik_marno, respektive převezeno
Uskupení Kampa Střed
sala_radeckeho.
do Lapidária Národního
Světa, TURAS, R.A.S.
Věříme, že mi souzníte
muzea, kde je dodnes.
a dalších. -riha k petici se připojíte. Za
Dnes ideologické důvody

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA,
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.
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Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy

MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

GLOSA DNE

PETR BURGR

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

Když se v první polovině 70. let sešlo dohromady několik lidí, bylo
jejich hlavním tématem vzájemné sdílení,
co kdo dělal 21. srpna
v šedesátém osmém,
kde kdo zrovna byl,
kdy se dostal k rádiu,
z kterého se dozvěděl,
že probíhá okupace.
Samozřejmě, že největší
úspěch měli ti, kteří se
mohli pochlubit osobním příběhem ze setkání
s okupanty.
Pokud se takové setkání navíc událo na Václavském náměstí, nebo
v okolí Rozhlasu, byl
úspěch večera zaručen.
V první polovině 90. let
zase všude zněly příběhy
z listopadových dnů osmdesát devět.

Au au au!
Kdo byl na Albertově, kdo
na Národní třídě dostal
nakládačku a kdo ne. Ten,
co byl Na Národní třídě
a nakládačku nedostal, se
rázem stal podezřelým,
jestli nepatřil k těm „druhým“.
V současné době máme o společenské téma také postaráno.
Stal se jím Covid-19.
Každý je a dlouho ještě
bude pln zážitků, koli-

NA STOPĚ KATEŘINA
KLASNOVÁ

KDYŽ PŘIJDE SUPERMINISTR
NA HAVELSKÉ TRŽIŠTĚ, TAK...

Málokdy se o spory
lokální úrovně, byť se
jedná o Prahu 1, zajímá někdo z vlády.
Nedávno se ale „superministr“ Karel Havlíček vložil do sporu
o Havelské tržiště na
Starém Městě.
Tržiště je na tomto místě
už od středověku a posledních téměř třicet let
ho spravuje podnikatel
František Soukup.
Nejedná se o místo, kam
by chodili nakupovat
místní nebo lidé, kteří
v centru pracují. Ceny
i sortiment byly nastaveny na turisty a už mnoho
let zaznívají hlasy, aby se
s tržištěm něco stalo…
Problém je ale ve smlouvě, kterou Praha 1 s podnikatelem uzavřela a kterou nejde jen tak snadno

Havelské
tržiště
vypovědět. Trhovci navíc
platí Soukupovi vysoké
nájmy, které se tak úplně
nepromítají do nájemného, které platí on městské
části.
V kuloárech se šušká
o dobrých vztazích podnikatele (mimo jiné i provozovatele Havelské koruny) s politiky a vzhledem
k tomu, že o panu ministrovi hovoří v médiích jen
v superlativech, je jasné,
že čeká zastání i nyní.
Díky korona krizi má přitom Praha 1 jedinečnou

šanci změnit podobu tržiště (a mnoha jiných svých
nebytových prostor).
Nebylo by krásné mít zase
jednou z centra metropole místo, kde se dobře
žije? Ostatně až se turisté vrátí, jistě také ocení
kvalitní ovoce a zeleninu
a další sortiment za rozumný peníz.
V mnoha evropských
městech jsou trhy primárně pro místní a pro
turisty fajnšmekry, kteří
vědí, kam za autentickými lokálními produkty.
Na Malostranském náměstí se podařilo nově
pořádat trhy, kde bylo
dosud vždy plno i bez turistických cetek. A jak to
dopadne s Havelským tržištěm? Tipnete si?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

krát byl na testech, komu
z hygieny zatelefonovali a komu ne, kdo patří
mezi ty vyvolené a stal se
pozitivním, samozřejmě
„pozitivní“ získávají společenský respekt vyprávěním, jak to vše prožívali.
Největší pozornost mají
ti, co byli, jak se říká, na
umření.
Všechno je bolelo, únava
smrtelná a samozřejmě
se nesmí zapomenout na
ztrátu čichu.
Zde pánové máme
proti svým protějškům výhodu. Nejenže statisticky je nás
více nakažených, ale
navíc umíme mnohem obrazněji a tím
i zajímavěji popisovat
své bolístky.
SN listopad 2020

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

JAK NÁS NOVÁ SITUACE NAUČILA
LÉPE POPISOVAT SVÉ BOLÍSTKY

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

ASTROVHLED

ASTROLOŽKA
DAGMAR KOCŮRKOVÁ

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V LISTOPADU

POZOR! MARS NÁM BRZDÍ
PŘECHODOVOU FÁZI!

Z omezení do vymezení a podzimní
skok do opětného
omezení. Jsme vystaveni nekomfortním
zónám ve svých životech i společnosti.
Učí nás to ﬂexibilitě
a reﬂexi.
Mars, planeta síly a energie, která je v couvajícím
chodu, nám přibrzdila
přechodovou fázi.
V polovině listopadu se
Mars obrací a opět půjde
kupředu. Nacházíme se
v období štíra, alchymisty, který přetavuje pozůstatky celého roku ve
své alchymistické peci,
s plnou dávkou intenzity,
která mu je vlastní.
Tlaky, které mezi sebou
vytvářejí nebeská těle-

sa, jsou ještě stále velké.
Centrální trojkonjunkce
Jupitera, Saturna a Pluta ze znamení kozoroha
vytváří postupně dynamické aspekty k planetám Merkur a Venuše do
znamení vah a zároveň je
do kosmické hry zapojen
Mars ze znamení berana,
byť nabírá pohyb vpřed.
Tyto tlaky z nás doslova
vymačkávají esenci podstaty a hodnot, ale také
minulosti, štír je obdobím očisty a tavby.
Slunce vstupuje do
znamení střelce 21.
listopadu.
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Kulturní nástěnka
NAŠE SMĚLÉ TIPY

Kultura

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

Foto: Martina Houdek Stylová

VOUCHER
PODPORUJEME!
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS 3 DRUHY VOUCHERŮ

MUZEUM KARLA ZEMANA, SASKÁ 3
Muzeum Karla Zemana slaví 8. narozeniny. Vzhledem k současné situaci je muzeum zavřené, ale
o to víc chce rozdávat radost! Zpřístupnilo pro vás
ﬁlmy Čarodějův učeň a Ukradená vzducholoď. Info
na stránkách www. muzeumkarlazemana.cz
Divadlo v Dlouhé
na DRAMOXU!
Díky měsíčnímu předplatnému divadelní
streamovací služby
Dramox dostanete přístup k výběru záznamů divadelních představení online. Lze
vidět inscenace Lhář,
Faidra a Lékař své cti.

Helena
Dvořáková

*S KAMARÁDY NA PIVO
v hodnotě 1500 Kč si můžete vybrat
dle vaší chuti formou A la CARTE
*METR PIV
v hodnotě 500 Kč můžete vypít
10 kousků 0,5 l Plzeňského Prazdroje
*DOBRÉ RÁNO
v hodnotě 490 Kč máte na výběr
z našeho snídaňového menu pro 2 osoby
Voucher dle vašeho výběru
si můžete objednat na e-mailové adrese:
puor@malostranska-beseda.cz
nebo stačí napsat zprávu na Facebook
či Instagram Malostranské besedy.

LINKA
POMOCI
OBČANŮM

724 021 789
224 948 465

HOMEOPATICKÁ
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.
VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE
své akutní i chronické dlouhodobé
zdravotní obtíže ● záněty, migrény,
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy
učení a sociálního chování dětí ● deprese, stavy marnosti a pocit života bez
radosti ● alergie včetně potravinových
intolerancí ● ekzémy

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com

SMS 30 Kč
www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30

Zpěvačka Josefína aneb Myší národ
FRANZ KAFKA, ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

Kdo ji neslyšel, neví...

Foto: Archiv SN

Naše zpěvačka se jmenuje
Josefína. Kdo ji neslyšel,
neví, jaká síla je ve zpěvu. Není nikdo, koho její
zpěv nestrhne, což má tím
větší cenu, že naše plémě
hudbu vcelku nemiluje.
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
s břitkým smyslem pro humor
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Slavné ženy

Božena Šustrová

[

Co nového
za vodou

[

Divadlení a ﬁlmová herečka
www.malostranskenoviny.eu

Tichý poklid je nám nejmilejší hudbou; náš život
je těžký, a i když se někdy
pokusíme setřást všechny každodenní starosti,
nedovedeme se už povznést k takovým věcem,
našemu ostatnímu životu
vzdáleným, jako je hudba.
Avšak nestěžujeme si na
to příliš...

Adina
Mandlová,
kamarádka

-Pokračování příště-

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Václav
Vydra,
objevitel

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, na rohu jakých
ulic na Starém Městě je slavný
dům U Ježíška?
Nápověda: Jděte Liliovou
ulicí až na konec a tam...

Vyluštění hádanky minulého
čísla: U Bílé botky, Karlova 28,
Staré Město. Správně: Jaroslav
Karlovský, Jana Novotná.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

50 odběrních míst

Jejím osudem
se stal Caracas
Božena Šustrová (1915
- 2008) od čtyř let hrála
v náchodském divadelním
spolku. Později si jí všiml
herec Václav Vydra, který ji poradil, ať to zkusí
v Praze. Poté nastoupila
do vinohradského divad-

Světla
Svozilová,
kolegyně

la. Její nejznámější ﬁlmovou rolí je Kristla v Babičce (1940). Kvůli nařčení
z kolaborace odešla do
emigrace, kde se scházela
s Adinou Mandlovou. Zemřela ve Venezuele v požehnaném věku 93 let.

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.

STRUČNÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny
listopad 2020 / XI. ročník
● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ●
Kultura, inzerce: Monika Höppner
● Redakce: Jiří Pěkný
●Pro
redakce@staromestskenoviny.eu
Ještě línější
líné
● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

inzerce

VÁŠ INZERÁT
DO TĚCHTO NOVIN
VYROBÍME ZDARMA

PODPORUJEME!

Kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578
Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na
recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní
9., III. patro. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Hvězdný bazar,
Jungmannova 7. Cukrárna Astra, Perlová 6. 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. HaFstudio, Ostrovní 16. Pizzerie Rugantino, Dušní 4. Holičství a kadeřnictví Barbarella, Valentínská
7. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA,
Nová scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. U Rudolﬁna, Křižovnická 10. Malostranská beseda, Malostranské nám. 21. Ateliér Pavla & Olga, Tržiště 6. Kavárna Čas, U Lužického semináře 15. České muzeum hudby, Karmelitská 2. Sokol, Újezd 450 (přední vrátnice).Bar
Konírna, Anenská 11. Friends Coﬀee House, Palackého 7. Galerie Nová
síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik
Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23.
Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie U Zlatého kohouta,
Michalská 3. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30.
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. EUC Klinika
Praha - Můstek s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spálená 53. Vopičkova kafírna (U sv. Omara),
Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28. Farrango, Dušní 15.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

Volejte Monice,
tel.: 777 556 578
e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

DAVID
PHILIPP
SPOL. S.R.O.

Co nabízíme:
● Vyřízení žádostí pro
program Covid ● Vedení
účetnictví ● Mzdový servis
● Analýzy nákladů ● Krizový ﬁnanční management
● Založení a likvidace
společností ● Administrativní správu nemovitostí ●
Komunikaci i v angličtině

Všehrdova 25
Tel.: 777 745 432
www.philippsro.cz

Vážení hosté,
vzhledem k situaci v zemi jsme nuceni mít
restauraci zavřenou. Nabízíme vám alespoň
prodej formou okénkového prodeje a rozvozu
jídel z omezeného jídelního lístku.
Nabízíme:
Polévky 39 Kč ● Obědy od 125 Kč

Objednávky na tel. č.:
257 320 409,
605 282 506, 603 789 568
● Objednávku si můžete vyzvednout osobně
u nás u okénka nebo vám ji zavezeme.
Platba jen v hotovosti, díky za pochopení
● Nouzové řešení - otevírací doba
pracovní dny od 11.30 do 16 h
● Vaše Tlustá myš ● Všehrdova 19,
Praha 1 - Malá Strana
Aktuální jídelní lístek na stránkách i facebooku.

www.facebook.com/TlustaMys
www.tlustamys.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. prosince
Modré okénko
získává...

Foto: Archiv

MÍRA LÉDL
fotograf Staroměstských novin

Volejte Monice, tel.: 777 556 578.
Noviny k vyzvednutí v Info centru,
Radnická 8, Brno - střed

Mazlíčci
Starého Města

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Modré okénko
získává za příkladnou píli
a lásku k fotografování.

Tip: Čtenáři SN

Své tipy na modré
okénko posílejte
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

FRANTÍK
Pravidelně chodíme
k Vltavě krmit ptáky.
Tohoto krasavce jsme
pojmenovali Frantík.
Každý den na nás čeká.
Foto poslali
Petra s Honzou
Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

Proč čtu

ELIŠKA VORÁČKOVÁ
Žákyně
„Staroměstské noviny
čtu, protože mi je do
Říčan vozí kamarádka
Anička. Líbí se mi, že
vypadají starodávně.“

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
„Co se stalo s vašim manželem, paní Mráčková? Padl ve válce?“
„Nepadl, ale je nezvěstný,“ „Tak to se nedivím.“

Foto: Archiv

Foto: Monika Höppner

30 Kč

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce
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SMS 30 Kč

Jako dobrovolnou
platbu za tyto noviny
pošlete SMS

SN TRICET
na tel. číslo

902 11 30

