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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 5/ roč. XI
15. květen 2020 NOVINY

NEZÁVISLÉ

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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SLEČNA LUCCIANA 
z restaurace TOBRUK, 

Lodecká 3, nabízí skvělé pa-
lačinky s mladým špenátem 

a toast Croque madame.

NA STOP Ě

Kapitán Korda

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Podrobnosti čtěte na straně 6 - 7

ZBĚDOVANÉ MĚSTO ZVEDÁ HLAVU

VÝČEPNÍ ZDENĚK 
z hostince U TEMPLÁŘE, 
Masná 17, nabízí báječnou 

Plzeň za 46 Kč.

SLAVNOSTI NAVALIS 
PŘINESLY NADĚJI

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

Procesí 
na Karlově 

mostě

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

Petr Hejma, starosta Prahy 1: „Je to 
místní poctivá živnost, 

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN NA 
STRANĚ 5

ŠICÍ CENTRUM 
HAIŠMAN 

Na Poříčí 14, Nové Město

LINKA 
POMOCI 
OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465
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Anna Marie 
Höppnerová (10) 

Mluvčí mladé 
generace

„Mohla jsem 
vstávat později, 

víc být venku 
a hrát 

na baskytaru.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Snížila 
stav účtu 

na minimum.“ 

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Ještě není 
po všem, zatím 

jsou to samá 
negativa.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

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

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDE

STARÉ 
MĚSTO

VLTAVA

9 037 obyvatel

Návod: 3 litry vody ● 
8 lžic cukru krystal ● 

150 g květenství ● 1/2 
lžičky droždí (nadrobit 

kvůli bublinkám). 

Gurmánův 
koutek

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou...

Pište si tyto

Staroměstské náměs-
tí - Mariánský sloup na 
Staroměstském náměstí 
je za polovinou, hotovo 
bude už  15. srpna. To je 
o měsíc dříve, než bylo pů-
vodně v plánu. Rychlejší-
mu dokončení napomoh-
lo zrušení velikonočních 
trhů kvůli panice kolem 
údajné epidemii koro-
naviru. Staroměstské 

„...kterou jsem zaslechl

VIDA! KULTOVNÍ MARIÁNSKÝ SLOUP BUDE 
HOTOV UŽ O PRÁZDNINÁCH. VÍME PŘESNĚ

noviny o tom informoval 
autor repliky kultovního 
sloupu Petr Váňa. 
Nyní se dokončuje střední 
část, na kterou bude ná-
sledně umístěn dřík slou-
pu, hlavice a socha pan-
ny Marie. Stavba začala 
v polovině února, poté co 
s umístěním repliky neo-
chotně souhlasilo pražské 
zastupitelstvo.

V čem vám pomohla 
karanténa koronaviru?

Chtěli se 
vzdát, ale 
nebylo komu

Slyšeno: V televizi

MYSLÍTE, ŽE JSME VYHNALI 
KORONAVIRUS KLENÍM? 

ANO: 56 %, NE: 44 %
Průzkum provedli členové skautského 
oddílu v období od 1. 5. do 8. 5. 2020,
mimo jiné na odběrních místech 
Staroměstských novin, v místních hos-
podách, kavárnách, na ulicích... 
Dotazováno bylo: 100 respondentů

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Počasí 

20 °C
KVĚTEN

Bujný květ - 
- plný úl.

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: 
Jen v jednom 

aspektu. Trávil 
jsem víc času 
s rodinou.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„V ničem. Jsem 
ráda, že pomalu 

končí.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Naučil jsem se 
péct z droždí, 

šít a viděl jsem 
Karlův most bez 

turistů.“

Staré Město - V okolí 
Staroměstského a Václav-
ského náměstí, u Karlova 
mostu a Pražského hra-
du a dalších historických 
místech Prahy člověk jen 
zírá. 
Do jindy přelidněných 
ulic se teprve pomalu 
vrací život. Daleko víc je 
slyšet čeština a přede-
vším: Snižují se ceny! 
Radnice Prahy 1 chce 

současnou situaci, kterou 
způsobily opatření kvůli 
strachu ze šíření korona-
viru, využít - a zbavit se 
takzvaného alkoturismu 
a řvoucích turistů. 
Každopádně: Letošní se-
zóna by měla patřit tu-
zemským návštěvníkům. 
Přímo pod orlojem 
seženete pivo za pa-
desát, o kousek vedle 
hranolky za 35 korun.

CENY LETÍ DOLŮ! PIVO 
POD ORLOJEM ZA 50? 

DÍKY, DÉMONE!
KVĚTINOVÁ 
LIMONÁDA

 3 litry vody ● 

150 g květenství ● 1/2 
lžičky droždí (nadrobit 

Jednou větou...

50 Kč!
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Malý oznamovatel

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

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

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

VIDA! KULTOVNÍ MARIÁNSKÝ SLOUP BUDE 
HOTOV UŽ O PRÁZDNINÁCH. VÍME PŘESNĚ

Dívka ze str. 3

ště
Zdravotní sestra Marta 

si ve vypjaté, dramatické 
době našla chvilku pro 

sebe. Vzpomínáme!

Bouřlivý 
rok 1920

Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1 
Otevřeno út - ne 10 - 17 h. Až do konce roku.

www.npmk.cz

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
J. A. KOMENSKÉHO

© Lukáš Fibrich

Autor 
repliky 
sochař 

Petr Váňa

MISS PAUZA

Staroměstské noviny, 
červen 2019

JAN MERTA: 
MUZEUM 
do 14. 6.   

Výstava představí práce 
velkoformátové malby - 
- z posledních let. Kurá-
torka: Martina Vítková. 

JAN WOJNAR: 
CELEK JSOUCNA, 
JSOUCÍ V CELKU

do 2. 8.
Výstava a doprovod-
ná monografi e poprvé 
komplexně představu-
jí celoživotní dílo Jana 
Wojnara. Tato aktivita 
vznikla ve spolupráci 
s rodinou umělce a Ga-

lerií výtvarného umění 
v Ostravě. Kurátorka: 
Helena Musilová.

DALŠÍ PROGRAM 

1. 6. od 18 h 
Komentovaná prohlíd-
ka výstavy Muzeum 
s umělcem a kurátorkou.

13. 6. od 15 h 
Rodinná dílna s Janem 
Mertou.

17. 6. od 18 h 
Syp, sypký, sypavý, 
přesýpat - kurátorská 
komentovaná prohlídka 
výstavy Jana Wojnara, 
na kterou naváže zvu-

kový workshop Václava 
Šafky (nejen) pro dospě-
lé.

LÉTO PRO DĚTI
27. - 31. 7. 
Základna tábora je v Mu-
seu Kampa, U Sovových 
mlýnů 503/2
10. - 14. 8.  
Základna tábora je v Mu-
seu skla Portheimka, 
Štefánikova 12.
Cena: 3 700 Kč, není 
možné se přihlašovat na 
jednotlivé dny. Pro děti 
od 6 do 12 let. Pro při-
hlášení: lektorskeodde-
leni@museumkampa.cz

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

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň 
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou 
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfre-
unda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nej-
významnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka 
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé 
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava 
soch Otty Gutfreunda. 

Stálá expozice
FRANTIŠEK KUPKA

František Kupka, 
Studie opice
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REDAKČNÍ PES 
DOSTAL PONOŽKY

Deniska 
dostala 

ke čtvrtým 
narozeni-
nám pěk-
né vlněné 
ponožky.
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Staré Město - Při rekon-
strukci Václavského ná-
městí  se ukázalo, že dla-
žební kostky jsou z roz-
řezaných židovských ná-
hrobků. 
„Desítky dlažebních kostek 
nesou zbytky textů a stov-
ky kamenů jsou z leštěného 
mramoru,“ řekl Staroměst-
ským novinám předseda Ži-
dovské obce v Praze Franti-
šek Bányai.
Dlažební kostky z židov-
ských náhrobků byly na 
dláždění Václavského ná-
městí a přilehlých ulic použi-
ty za minulého režimu. 
Pocházejí z židovského hřbi-
tova v Údlicích na Chomu-
tovsku či dalších židovských 
hřbitovů.
Celkem jde o tisíce kostek ze 
stovek náhrobků. „Vše bude 

shromážděno, uloženo a pak 
odvezeno na Starý židovský 
hřbitov na Žižkově ve Fibi-
chově ulici. 
Při demontáži dlažby je vždy 
přítomen zástupce židovské 
obce k identifi kaci kamenů. 

JEJDA! PRAHA ŠLAPE PO 
KOSTKÁCH Z NÁHROBKŮ 

ŽIDOVSKÝCH HROBŮ 

Kostky z dlažby na 
Václavském náměstí

Víte, že...
Přítomnost Židů v Praze 

je doložena od 10. století. 
Soustředili se hlavně 

v oblasti Josefov.

STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

TELEF. LINKA POMOCI 
224 948 465

nebo 800 160 166

OBĚDY PRO SENIORY ZDARMA
JAMES DEAN PRAGUE (V Kolkovně 1)
Obědy k vyzvednutí vždy od 11 do 12 h 

osobně nebo donáškou. Volejte 800 160 166

PLES SENIORŮ 
SE PŘESOUVÁ

7. 12. 2020 OD 17 h
V PALÁCI ŽOFÍN

„Středisko 
sociálních služeb 
Prahy 1 bojuje 
v první linii,“ 
říká Petr Burgr, 
radní MČ Praha 1

v návaznosti na rozhodnutí vlády České republiky 
o vyhlášení nouzového stavu 

a omezení volného pohybu osob.

OZNÁMENÍ

nebo 800 160 166

Stredisko sociálních 
služeb Praha 1 v době 
hrozby epidemie

Středisko sociálních slu-
žeb Praha 1 děkuje Jed-
notce dobrovolných ha-
sičů při MČ Praha 1, kteří 
preventivně dezinfi kují 
domy s pečovatelskou 
službou a další veřejné 
budovy.

PODĚKOVÁNÍ

Třídění 
roušek

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

EPIDEMIE 
KORONAVIRU
Proměnil Prahu 
v město duchů, 
ale s blížícím se 
teplým počasím 
slábne, až zmizí 

docela. Slunce, to 
je náš spojenec.

LIDÉ
Lékaři, sestry, 

hasiči, policisté, 
pracovníci so-

ciálních služeb, 
dobrovolníci...
ti jsou v první 

linii, ale neštěstí  
semklo všechny. 

&Vítěz Poražený

Hřbitov

CO NOVÉHO V REDAKCI
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Šicí centrum Haišman 
nabízí to, co by nemělo chybět v žádné domácnosti, 
a navíc ve vysoké kvalitě. Praha 1 ráda podporuje!“

Období, ve kterém 
šly nejvíc na odbyt 
plátno a gumičky za 
uši, je už snad na-
štěstí pryč. 
A jestli se někomu stroj 
„zavařil“ při šití roušek, 
má jedinečnou možnost 
dát ho do odborného 
servisu v Šicím centru 
Haišman. Tam už se 
zase objevují především 
ženy, které zajímá něco 
úplně jiného. 
Opět se šije móda a pro-
tože je v tamějších re-
gálech mnoho druhů lá-
tek, je rozhodně z čeho 
vybírat. Ale na všechno 
je potřeba spousta nití, 
špendlíků a samozřej-
mě třeba také navlékače 

jehel. A to vše Na Poříčí 
14 najdete. A protože 
místní prodavačky do-
kážou poradit naprosto 
bezchybně a každému, 
pochopí to i chlap, kte-
rý měl jehlu v ruce před 
lety. Snadno tak lze 
získat radu, jak se 
popasovat s jednodu-
chou opravou.
Milovníky moderní tech-
niky určitě nalákají šicí 
stroje, jejichž cena se 
sice někdy dotýká cen 
docela slušné automobi-
lové ojetiny, na druhou 

stranu ale téměř šijí bez 
toho, že by k tomu po-
třebovaly lidskou sílu. 
Dokonce vyšívají a navíc 
je můžete připojit i k po-
čítači. 
V Šicím centru Haiš-
man si na své přijdou 
i obdivovatelé šlapacích 
„singrovek“ anebo prv-
ních strojů značky Lada. 
Fungují jednoduše a sro-
zumitelně pro každého. 
Přijměte tedy naše 
pozvání.
Více informací: www.
sici-stroje-overlocky.cz. 

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

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

jehel. A to vše Na Poříčí 
14 najdete. A protože 14 najdete. A protože 

stranu ale téměř šijí bez stranu ale téměř šijí bez 
toho, že by k tomu po-toho, že by k tomu po-toho, že by k tomu po-toho, že by k tomu po-
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PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Šicí centrum 
Haišman

ŠICÍ CENTRUM HAIŠMAN 
Na Poříčí 14, Nové Město

Úžasný výběr látek

KDO ZVEDNE OČI OD MOBILU, MÁ BOD

TO JE PĚKNÉ! RADNICE VYZÝVÁ 
OBČANY: „LIDÉ, ČTĚTE!“ 

PRODEJCI KNIH BOJUJÍ O PŘEŽITÍ
Staré Město - Lidé, 
čtěte! Radnice Prahy 1 
zve čtenáře do znovu-
otevřených knihku-
pectví a antikvariátů.
Jako jedni z prvních po 
koronavirové uzávěrce 
otevřela knihkupectví 
a antikvariáty. Radost 
se ale mísí s obavami 
z budoucnosti. Boj o zá-
kazníka se totiž stal bo-
jem o přežití. Radnice 
Prahy 1 se proto rozhodla 
knihkupce, nakladate-
le, autory a další profese 
podpořit propagační akcí.
„Knihkupectví a menší 
nakladatelství, autoři, 
redaktoři, překladatelé, 
grafi ci a další profese 
knižního trhu nyní zaží-

vají těžkou dobu, a my 
jim proto chceme pomo-
ci a povzbudit je. Stejně 
tak chceme povzbudit 
i čtenáře knih, aby ne-
zapomínali navštěvovat 
knihkupce a aby si neza-
pomínali knihy kupovat,“ 
říká radní Prahy 1 pro 
kulturu Petr Burgr.
„V devadesátých letech 
byly prognózy, jak tiště-
né knihy končí, že je ne-
čeká žádná budoucnost. 
Ale ty knihy to vyhrály 
a já věřím, že to vyhrají 
i dnes. Máme sice tab-
lety, čtečky, ale ta kníž-
ka, ta má duši,“ dodal 1. 
místostarosta Prahy 1 pro 
kulturu Petr Burgr.
Již mají otevřeno napří-

Nové zprávy
ze Starého Města 

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Linka pomoci 
občanům

CHODEC 
PRAŽSKÝ
CHODEC CHODEC 

Majitel obchodního do-
mu Máj (dnes My) spo-
lečnost Amádeus Real 
chce oblíbený obcho-
ďák přestavět. S tím 
ale nesouhlasí Klub 
Za starou Prahu. Sta-
roměstské noviny jsou 
na straně Klubu.

POMÓC! 
CHTĚJÍ NÁM 
UKRÁST MÁJ!

klad 1. podzemní anti-
kvariát v Hybernské 
22, který se zaměřuje na 
knihy o historii a umění, 
knihkupectví Kosmas 
v Perlové ulici, knih-
kupectví Oliva v Hu-

sově ulici, další knih-
kupectví jsou otevřené 
ve Valentinské ulici 
nebo ve Spálené, knih-
kupectví a kavárna Ře-
hoře Samsy v pasáži 
Lucerna...

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Na Pořící 14

Jsoef Lada 
(zde s dcerou) 
neměl mobil
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VÁŠ INZERÁT DO TĚCHTO 
NOVIN VYROBÍME ZDARMA 

Pro více podrobností volejte 
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@staromestskenoviny.euinzerce@staromestskenoviny.euinzerce@staromestskenoviny.eu

Pro více podrobností
Monice, tel.: 777 556 578

nebo napište na e-mail: 
inzerce@staromestskenoviny.eu

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 za grantovou 

podporu kulturních rubrik

KONEČNĚ: SLAVNOSTI NAVALIS VRÁTILY 
ŽIVOT DO ZBĚDOVANÉHO MĚSTA

Byl to zvláštní pohled na kněží v rouchách a rouš-
kách. Každopádně: Slavnosti Navalis letos sym-
bolicky vrátily Prahu do normálního života - tedy 
alespoň blíž tomu, co ho připomíná.
Včetně pořadatelů (Mu-
zeum Karlova mostu) se 
akce 15. května zúčastnila 
jen povolená stovka lidí. 
Slavnost začala v podve-
čer v kostele svatého Jana 
Nepomuckého na Hrad-
čanech mší slouženou 
kardinálem Domini-
kem Dukou. Ten spojil 
legendu Jana Nepomuc-
kého se současnou situa-
cí, když zdůraznil potřebu 
pravdivosti a soudrž-
nosti při cestě z koro-
navirové krize.
Slavnost navazující na 
tradici vizuálně bohatých 
poutí pokračovala prů-
vodem na Karlův most. 

Program zakončil tra-
dičně koncert na hladině 
řeky. Pro letošní ročník 
napsal skladatel, diri-
gent a držitel Českého lva 
Kryštof Marek symfo-
nii Modlitba svatého 
Jana Nepomuckého 
za uzdravení světa. 
Provedl ji osobně spolu 
s Vltavským komorním 
orchestrem.
Svatojánské slavnosti 
byly v Praze už v době ba-
roka, současní pořadatelé 
je obnovili v roce 2009. 
Slaví se vždy v předvečer 
svátku svatého Jana Ne-
pomuckého.
Jan Nepomucký zemřel 

v roce 1393, když ho osob-
ně umučil král Václav IV. 
Tělo umučeného vikáře 
pražského arcibiskupa 
nechal král Václav IV. 
svrhnout z Karlova mostu 
do Vltavy. 
Nepomuckého kult se 
vynořil v 17. století, sva-
tořečen byl v roce 1729. 
Je jedním nejvýznam-
nějších českých svět-
ců. Je patronem právní-
ků, lodníků, vorařů, mly-
nářů, zpovědníků, mostů 
a symbol mlčenlivosti, 
odvahy a spolehlivosti. 
Díky příběhu o jeho za-
chovaném jazyku, je také 
symbolem češtiny.

POJĎTE S NÁMI DO ONLINE 
KULTURNÍHO ŽIVOTA!

Galerie, divadla a muzea jsou sice zavřená, 
ale prostřednictvím projektu Kultura v Praze 1 
online se do nich podáváme aspoň virtuálně. 

Podpoříme tak umělce.

inzerce

Tísňová linka 
Střediska 
sociálních 
služeb 
Praha 1:
224 948 465

Proč musel zemřít nejslavnější zpovědník
PŘÍBĚH JANA NEPOMUCKÉHO

Jan Nepomucký byl zpo-
vědníkem dvou žen krále 
Václava IV. Johany Ba-
vorské a královny Žofi e. 
Obě byly milenky králova 
pobořníka Jana Jíry z Roz-
tok. Václav měl tušení, tak 
nechal Jana Nepomuckého 
zatknout a osobně ho mu-
čil na rohu dnešní Rytířské 
a Na Můstku. Do vody hodi-
li Jana už zřejmě mrtvého.

KRÁLOVNA
Žofi e, druhá žena 
Václava IV. Jan 

Nepomucký znal 
její tajemství.

Svržení 
Jana Nepomuckého 
(už zřejmě mrtvého) 
z Karlova mostu 
20. března 1393

Mola s nejkrásnějším 
výhledem

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

257 531 839
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Pokra-
čování 
příšté

„Bylo to zadarmo, tak pan Kondelík, 
bývalý pařič z jatek, pil a pil.“

Když ráno odcházel z hospody, bylo jasné, 
že systém „všichni platí za jednoho“ 

má své slabiny“
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KONEČNĚ: SLAVNOSTI NAVALIS VRÁTILY 
ŽIVOT DO ZBĚDOVANÉHO MĚSTA

Kalendárium 
Starého Města

Alois 
Wachsman
ARCHITEKT

Marie 
Rosůlková

HEREČKA

KVĚTEN

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

● 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. Spolu-
zakládal Devětsil.
 
● Lenka Reinerová 
*17. 5. 1916 Karlín 
†27. 6. 2008 Praha
Německy píšící spiso-
vatelka.
 
● Karel Šebor 
*13. 8. 1843 Brandýs n. L. 
†17. 5. 1903 Praha
Kapelník Prozatímního 
divadla. 

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

Johana 
Cavallarová

PĚVKYNĚ

Karel 
Kašpar 

ARCIBISKUP

KRÁLOVNA
Žofi e, druhá žena 
Václava IV. Jan 

Nepomucký znal 
její tajemství.

Lodníci přivezli 
naději, že  přijdou 

lepší časy

Slavnost pod 
náměstím 

Křižovníků
Mola s nejkrásnějším 
výhledem

Cesta z Hradu
Světci se ročně 

pokloní statisíce lidí

Procesí 
na Karlově mostě
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NOVÉ FARMÁŘSKÉ TRHY NA MALÉ STRANĚ?
Malá Strana - Koro-
navirová situace změ-
nila centrum Prahy 
k nepoznání. Z ulic 
zmizely davy turistů, 
obchody jsou zavře-
né. Ačkoliv na pohled 
tento klid Praze prospívá, 
pravdou je, že pro místní 
obchodníky může mít ka-
tastrofální důsledky. 
Ale vlna solidarity, 
která se prohnala 
Českou republikou, 
se nevyhnula ani Malé 
Straně. 
Že místním není lhostej-
ný osud jejich sousedů, se 
projevilo hned v prvních 
dnech nouzového stavu, 
zavřené podniky se měni-
ly v šicí dílny, kde se vyrá-
běly roušky pro všechny, 
kavárny a restaurace za-
hájily “okénkový prodej”.  

I část potravin za-
vřela pro karanténu, 
ale např. Zelenina na 
Tržišti nestíhá… 

Většina obchodníků se 
činí zejména s ohledem 
na své zaměstnance, aby 
nepřišli o práci a Ma-
lostraňáci tak mají mož-
nost podpořit nákupem 
svůj oblíbený podnik také 
v této nelehké době. 
Pomáhá i radnice Prahy 
1 odpouštěním nájmu 
a organizací sběru a dis-
tribucí roušek.

Otázkou je, zda toto vše 
bude k přežití živnostní-
ků a dodavatelů zásob pro 
obyvatele stačit. Tak sku-
pina Malostraňaček přišla 
s myšlenkou na organi-
zaci malostranských far-
mářských trhů, což by po-
mohlo lidem i pěstitelům 
a dalším dodavatelům.
Tato myšlenka v jejich 
hlavách dozrávala již del-
ší dobu a současná situa-
ce dění jen urychlila. Na 
tom, že jsou farmářské 
trhy na Malé Straně po-
třeba, se shodne většina 
místních. 
A kdy jindy s nimi začít 
než právě teď, kdy záso-
bení obyvatel potřebuje 
naši podporu a stejně tak 
farmáři, na něž vládní ko-
ronovirová opatření do-
padla  neméně  tíživě?  

Po oznámení záměru 
otevření trhů byl ve-
dením radnice Pra-
hy 1 (Hejma, Burgr) 
byl tento nápad ihned 
podpořen a tak bude 
možné v brzké době si 
i na Malé Straně užít ne-
zaměnitelnou atmosféru 
farmářských trhů, kde si 

kromě čerstvé zeleniny, 
ovoce, pečiva, sýrů, uze-
nin a jiných dobrot do-
přejeme chvíli oddechu 
a popovídání se sousedy. 
Snad z tohoto nápadu 
vznikne další z malo-
stranských tradic, na kte-
rou se budeme všichni 
opakovaně  těšit. (kuc)

Pět tet

Kdy jindy, 
když ne teď, 
kdy zásoby 
váznou...

KampaNula
redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu  Charita

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

Naše akce 
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková, 

tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz

zve od 13.5.2020 na 
KURZY CVIČENÍ K POSÍLENÍ CELKOVÉHO ZDRAVÍ 

● pondělí 18.30 - 20.30 h: Dynamické cvičení (ZŠ Karmelitská 13) 
● středa 18 - 20 h: Zdravé jógové protažení (Gymnázium Josefská 5) 
● pátek 18 - 20 h: Dynamická meditace (Tai-či) (ZŠ Karmelitská 13).
Cena lekce (2 h): 160 Kč. Info Petra Krulichová: 604 765 273 

OZDRAVNÉ CENTRUM RELAX ARTE SANATORIUM 

POŘÁDÁME
● Čtvrtek 28. 5., 17.17 h  
SANTINI & KAJETÁN 
- kostel sv. Kajetána, 
Nerudova  + PODZEMÍ 
MALÉ STRANY. Na 
závěr posezení a debata 
v NEW KLUBU LAMA 
v Tomášské ulici. 

● Začátek června 
TOULKY PRAŽSKÝM 
HRADEM (Richard 
Haendl) - bude upřesně-
no. Hlaste se L. Růžič-
kové)

● Pondělí 15. 6., 18 h 
TOULKA TAROTEM pro 
začátečníky. Kavárna 

Deli Maltez v podloubí 
na Maltézském náměstí. 
Tarot Klub 015 + Dr. 
Julius Hůlek. 

● NOVINKA! 
Neděle 21. června 
kvečeru 
Odložená benefiční 
Učená toulka: 
TAJEMNÁ MÍSTA 
PETŘÍNA. Od Nemocni-
ce pod Petřínem. 
(J. Kroča + R. Ertlová) 
+ LETNÍ SLUNOVRAT 
a KOSENÍ LUK  
A ZAHRAD SE ZPĚ-
VEM A HOUSLEMI...
Podrobnější informace 
má Lída: 724 346 460

PRAHA HRAVĚ 
Vycházky pro rodiče 

s dětmi Malou Stranou, 
Kampou a Střelákem 

s Petrou Dvořáčkovou. 
www.prahahrave.cz,  

www.facebook.com/pra-
hahrave. Rezervace: 
info@prahahrave.cz, 

tel. 731 802 799

Naše významné akce 

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.

PROSTŘENÝ STŮL 
NA MALOSTRANSKÉM 

NÁMĚSTÍ

PŘIPRAVUJEME

Do redakce píší čtenáři, zda se bude letos 
konat oblíbená akce spolku KampaNula 
Prostřený stůl. Odpověď zní: Velmi prav-
děpodobně ano. Tato tradice, kdy místní živ-
nostníci prostřou svoje jídlo a pití a nabídnou ho 
sousedům a návštěvníkům. Letos jde již o devátý 
ročník. Výtěžek akce je určen na podporu Nadace 
Artevide, Konzervatoře a střední školy a dalším.
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Staroměstské noviny, 
minulé číslo

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

Poděkování 
za tyto noviny
Poděkování Poděkování 

Komentáře, básně, glosy, postřehyKomentáře, básně, glosy, postřehy

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

GLOSA DNE

JEŠTĚŽE MĚLI ROUŠKU, JINAK BYCHOM 
SI MYSLELI, ŽE CHTĚJÍ NĚCO SKRÝVAT

Pomalu nám končí 
doba, jakou jsme ne-
zažili. Procházky mrt-
vým městem, zavřené 
vše, co o Vánocích bylo
samozřejmé a všem 
dostupné. 
Společensky se nade-
chujeme s nadějí, že svět 
bude jako dřív. Ale to ne-
bude. Díky všem druhům 
médií se včas dozvíme, 
kdy už si budeme moci 
popovídat u skleničky 
vína a roušky, tato umě-
lecká díla lidové tvořivos-
ti, necháme doma. 
Všechno se dozvíme. Jen 
je mi záhadou, jak se to 
dozví ten virus. Jak ta 
malá potvůrka pozná, 
který Číňan zůstává doma 
a který se jede podívat do 
Prahy, aby z takového od-
skočil na toho pecivála, co 

nikam necestuje. Nevím. 
Kamarádi lékaři mi také 
moc nepomohou. 
Dnes se dělí do dvou sku-
pin, jedni mluví o pře-
hnaných opatřeních, dru-
zí vždy vážně pokývají 
hlavou a skoro šeptem 
sdělují, jako že ani neu-
míme domyslet, co se na 
nás může řítit. 
Nejsem prorok, abych 
věděl, jak bude svět rea-
govat. Zda během ně-
kolika měsíců bude 
Praha zavalena všeho 
lačnou soldateskou 
turistů, kteří budou 
chtít dohnat, o co přišli. 
Nebo se naopak změní od 
základů způsob, jak bude-
me přistupovat k turistice 
a k trávení volného času 
vůbec. Co ale vím jistě, 
je, že to, co jsme proži-

li a ještě prožíváme, je 
mimořádnou příležitostí 
dát, alespoň z části, do 
pořádku veřejný prostor, 
jak se ofi ciálně nazývá 
ten krásný spletenec ulic 
a náměstí našeho města.

SN květen 2020

Karlův most 
v době rouškovéPETR BURGR 

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

Vážená redakce,
mohu potvrdit! Byli 
jsme se podívat na Sta-
roměstském náměs-
tí na místě, kde bude 
stát Mariánský sloup. 
Skutečně zde sálá sil-
ná a velmi příjemná 
energie. 

Manželé Poupětovi

I když je Praha 1 teď 
městem duchů, ne-
prošlo bez povšimnutí 
vydání územního roz-
hodnutí na výstavbu 
obřího obchodně ad-
ministrativního cen-
tra u Masarykova ná-
draží. 
Majitel pozemků, společ-
nost Penta, hodlá vybu-
dovat vskutku nepřehléd-
nutelné dílo. 
Po architektonické 
stránce je možná zají-
mavé, ale do centra met-
ropole podle mého názo-
ru příliš nezapadá.
Územní rozhodnutí pro-
šlo na stavebním úřadě 
Prahy 1 téměř v tichosti. 
Mnozí by však přeci jen 
očekávali, že bude sou-
časná radnice více hájit 
zájmy valem ubývajících 
obyvatel Prahy 1. Z vel-

kých akcí vlivné společ-
nosti Penta stačí připo-
menout např. koupi 
pozemků u letiště 
Ruzyně s několikami-
liardovým ziskem pro 
Pentu na úkor státu. 
Také částka, kterou Penta 
za minulého vedení radn-
ce Prahy 1 zaplatila za po-
zemky okolo Masarykova 
nádraží, je diskutabilní.
Ale České dráhy upekly 
tenhle pěkný byznys ještě 
před vstupem Penty do 

hry. Obecně je asi jedno, 
jestli je majitelem Dospi-
va nebo Novák, s takto 
strategickými pozem-
ky stát kupčit neměl. 
A to je počátek tohoto 
celého problému. 
Monstrózní stavba je jen 
logickým vyústěním in-
vestorovy snahy maxima-
lizovat zisk. 
A co vy, tipnete si, jak to 
dopadne?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

UŽ VÍME JISTĚ, ŽE PENTA 
UMÍ NAKUPOVAT. I NÁDRAŽÍ

Budoucí podoba 
okolí Masarykova 

nádraží 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

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

● 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.

Objednávky na tel. č.: 
257 320 409, 

605 282 506, 603 789 568
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Revoluci a evoluci ale 
nejde zastavit. Saturn, 
strážce struktur a sys-
témů, prochází v tomto 
čase znamením Vodná-
ře, v napěťovém aspektu 
k planetě Uran, který je 
na začátku znamení Býka.
Co nemá pevné základy, 
může se hroutit.
Saturn na konci května 
začíná mít zpětný chod 
do znamení Kozoroha, 
kde se napřímo přibli-
žuje k planetě Jupiter 
a Pluto, které jsou v tomto 
astrologickém znamení. 
Tento shluk planet vypo-

vídá o úklidu a očistě, od 
sklepů až po půdu. A co 
je nepoužitelné pro další 
život, tak změnit.
Tato vyklízecí „akce“ nás 
provází až do listopadu. 

Mars v tomto  období pře-
chází z Vodnáře do Ryb 
a zesiluje tak spolu 
s planetou Neptun silné 
charitativní a sociální cí-
tění. 
22. května Slunce 
vchází do znamení 
Blíženců a společně 
s planetou hodnot, 
Venuší vytvářejí mezi 
znameními Blíženců 
a Ryb napěťový as-
pekt, týkající se in-
formačního chaosu, 
přehodnocování, kon-
fl iktů spojených s ko-
munikací.

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDYCO ŘÍKAJÍ HVĚZDYCO ŘÍKAJÍ HVĚZDY
ASTROLOŽKA DAGMAR KOCŮRKOVÁ

CO ZNAMENÁ KVĚTNOVÝ ČAS 
V ASTROLOGICKÉM ZVĚROKRUHU
Po téměř úplném zastavení v čase a prostoru se život 
začíná pozvolna rozhýbávat, prošli jsme si pocity spo-
jenými s omezením, a to vnějšími i vnitřními. Konste-
lace vypovídají o snaze ke stabilizaci - Slunce v zem-
ském znamení Býka, vracení se do „starých“ kolejí. 

● Co to znamená?
MUDr. Verner: „Naše 
ambulance už fungují ka-
ždodenně a v běžném re-
žimu, zavedli jsme nově 
ambulanci ortopedie, kde 
jednou týdně ordinuje 
renomovaný ortoped 
MUDr. Žmolík, pokud 
někdo chce konzultaci či 
vyšetření přímo od pri-
máře, může se objednat 
rovnou do mé ambulance, 
kterou mám každé úterý 
dopoledne.
Samozřejmě běží am-
bulance pro kýly, pro 
cévní onemocnění, pro 
varixy, ambulance pro 
chirurgii zažívacího ústro-
jí (operace střev, žaludku, 
žlučníku a další) a také 
úrazová ambulance.
Hlavně však již pra-
cujeme a operujeme 
naplno v celém spektru 
výše uvedených specia-
lizací a provádíme pro 
pacienty co nejméně inva-

zivní výkony. To znamená 
laparoskopické operace 
a jiné techniky, které 
umožňují bezpečné prove-
dení výkonu, krátký pobyt 
v nemocnici a rychlejší re-
konvalescenci pacienta.“

● Jaké jsou výhody? 
MUDr. Verner: „Kro-
mě samozřejmé profesi-
onality například jedny 
z nejkratších čekacích dob 
v Praze nebo příjemné 
ubytování i v nových jed-
no a dvoulůžkových po-
kojích s komfortním 
vybavením.
Nejsme velká neosobní 
továrna na zdravotní 
péči, ale naopak relativně 
malá nemocnice rodin-
ného typu s hodně oce-
ňovaným osobním přístu-
pem k pacientům, který 
je založen na laskavosti, 
vstřícnosti a empatii. Naši 
pacienti to chválí a my 
jsme za to rádi.“  Fo
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UŽ ZASE OPERUJEME NAPLNO
říká nový primář Chirurgického oddělení Nemocnice Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem MUDr. Jaroslav Verner

MUDr. 
Jaroslav Verner

Milé sestry, 
komfortní vybavení

Nemocnice 
radost pohledět

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského je provozovaná Kongrega-
cí Milosrdných sester svatého Karla Boro-
mejského. Je jedinou církevní nemocnicí 
s akutní péčí na území ČR. Má kapacitu 
266 lůžek v pěti odděleních. 

CO MOŽNÁ NEVÍTE 
O NEMOCNICI POD PETŘÍNEM

Tel.: 257 197 172Tel.: 257 197 172Tel.: 257 197 172
www. nmskb.cz

Restaurace & Steak
AKCE KVĚTNA

Vážení hosté,
nikdo není nynější situací potěšen 
a i přes vyhlášení nouzového stavu v ČR, 
bychom Vám rádi zpříjemnili chvíle strávené 
doma nebo v zaměstnání. 
Kromě rozvozu jídla zdarma až k Vám, nabí-
zíme mimo jiné naše pivo ale i vína z vinařství 
Konečný. Na fotografii vidíte naše Prosecco (kvů-
li ochranné známce Prosecca, je použit náš název 
Frizzante). Udělejte si hezký večer, nebo odpo-
ledne, doma s vínem a třeba sýrovým prkénkem 

a olivami s naším do-
mácím pestem. 
Vaše objednávky 
přijímáme na tel. č.
+420 730 629 299, 
v čase 9 - 21 h. 
Mimo standardní na-
bídky máme ještě roz-
šířenou nabídku! 
Aktuální jídelní lís-
tek najdete na našich 
stránkách i na face-
booku. 
Těšíme se na Vaše 
objednávky!

Team restaurace 
Kampárium

ŘÍČNÍ 540/9, PRAHA 1, MALÁ STRANA 
● E-mail:kamparium@kamparium.cz

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



Pro líné Ještě línější

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.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
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Franz Kafka: PROMĚNA (38.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř nachází výhody proměny v hmyz

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

Nakonec však Řehořovi 
přece jen nezbývalo nic 
jiného, neboť s hrůzou 
pozoroval, že při couvá-
ní nedokáže ani udržet 
směr; a tak, ohlížeje se co 

chvíli bojácně úkosem po 
otci, začal se co nejrych-
leji, ve skutečnosti však 
velice pomalu otáčet. 
Snad otec zpozoroval jeho 
dobrou vůli, protože ho 
přitom nerušil, ba dokon-
ce tu a tam otáčení zdálky 
dirigoval špičkou hole. 
Jen kdyby nebylo toho...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Pokračování příště

11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

Otec diriguje brouka holí

Mezi zásadní investice 
patří například obno-
va páteřních vodovod-
ních řadů z Káranské 
vodárny, rekonstruk-
ce významných vodo-
jemů, rekonstrukce dru-
hé poloviny Ústřední 
čistírny odpadních vod 
či úpravny vody v Podolí. 
Rada Hlavního města 
Prahy schválila již v červ-
nu střednědobý investič-
ní plán pro roky 2020 -
- 2024,   dle kterého by 
měly investice do vodo-
hospodářské infrastruk-
tury dosáhnout mezi lety 
2020 - 2024 více než 16 
miliard korun. Zvýšená 
nutnost investic vyplývá 
z historického podfi nan-

cování vodárenské infra-
struktury v Praze. 
Cena vodného a stočné-
ho v Praze zůstává stále 
na úrovni celostátního 
průměru a ve spotřeb-
ním koši Pražanů před-
stavuje 1,4 % čistého pří-
jmu domácností.
Průměrný Pražan utratí 
za vodné a stočné měsíč-
ně asi 270 korun, což je 
zhruba 9 korun denně. 
Jeden litr kvalitní pitné 
vody stojí stále méně než 
pět haléřů.

PRAHU ČEKAJÍ ZÁSADNÍ INVESTICE 
DO VODOHOSPODÁŘSKÉHO MAJETKU

Pražská vodohospodářská společnost a.s. plánuje 
v letošním roce investice ve výši 2,6 miliard 

Víte, že...
Nejdelší česká řeka 

Vltava pramení u obce 
Kvilda na Šumavě

Pražská vodohospodářská spo-
lečnost (PVS) rekonstruuje vo-
dárnu v Podolí a vybuduje odtud 
nové propojení do vodojemu na 
Floru. 

Podolská 
vodárna

inzerce

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je na Staro-
městském náměstí tato so-
cha anděla? Nápověda: Je 
překvapivě blízko Zlatému 
kohoutovi.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Deska, připomínající ob-
chod rodičů Franze Kafky, je v Ce-
letné 12. Správně: Aleš Zíma
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Slavné ženy
vynikající swingová zpěvačka

Zdena Vincíková   

Zdena Vincíková (1917 - 
1971) byla hvězdou swin-
gu a šansonu. Během stu-
dií na právnické fakultě 
ji objevil zpěvák Arnošt 
Kavka (1917 - 1994). Čas-
to se spolu procházeli 
po Starém Městě. Zpíva-

la v souboru Blue Boys 
a také Melody Boys R. A. 
Dvorského. V dalších le-
tech vystupovala např. 
s Emanem Fialou. Od roku
1966 až do smrti byla pro-
davačkou v prodejně s gra-
mofonovými deskami. 

Arnošt 
Kavka, 
ctitel

Eman 
Fiala, 

kolega
Její mikrofon 
jí rozuměl

R. A. 
Dvorský, 
kapelník



Milan Voríšek, MBA

Sezóna čistění fasád začíná.…Vaší nemovitosti k službám.
 jednatel House Services


