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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. 6/ roč. XI
15. červen 2020 NOVINY

NEZÁVISLÉ

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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STANISLAV DITRICH 
z pivnice U rotundy, 

Karoliny Světlé 17, roztáčí 
Staropramen 10° 

za skvělých 31 Kč. 

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Podrobnosti čtěte na straně 6 - 7

SVIŽNÁ ALEXANDRA 
z Baru No. 7, Na Struze 7, 
roztáčí Únětické pivo za 40 
Kč. Při Happy Hour od 17 

do 18 h za 25 Kč (!).  

MARIÁNSKÝ 
SLOUP SE 
JIŽ STÁVÁ 
POUTNÍM 
MÍSTEM

PETR HEJMA PODPORUJE
MÍSTNÍ ŽIVNOSTNÍKY

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

která si zaslouží naši podporu.“

NEJEN NA 
STRANĚ 5

LINKA 
POMOCI 
OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465

KNIHKUPECTVÍ 
KOSMAS 

Perlová 3, Staré Město
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Anna Marie 
Höppnerová (10) 

Mluvčí mladé 
generace

„Na táboře 
si zahraju na 

Chaplina, pak 
chci na chatu 
a do Afriky.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Plánuji spoustu 
hudebně diva-

delních akcí pro 
děcka, ať vše 

dobře dopadne.“ 

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Jako každý rok 
vypadnu někam, 

kde z každého 
kouta nevyskočí 

starosti.“

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

Restaurace 
U Zlatého tygra 

Husova 17 

Gurmánův 
koutek

95 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou...

Pište si tyto

Smetanovo nábřeží 
- Jako neřízená střela! 
Primátor Prahy Zdeněk 
Hřib (levicová Pirátská 
strana) nechal bez kon-
zultace s radnicí Prahy 
1 rozkopat zatáčku u ka-
várny Slavia. 
V okolí kolabuje doprava, 
vedení Prahy 1 se s pri-
mátorem snaží o dialog, 
ten však vázne. 

„...kterou jsem zaslechl

PRIMÁTOR  SE  ZBLÁZNIL: ZMĚNÍ SE PRAHA 
V OKUPAČNÍ  ZÓNU? KOLAPS DOPRAVY

„Byli jsme proti, aby se 
takto jednostranně uza-
vřela část nábřeží a do-
prava se svedla do obyt-
né zóny. Zklidňovat do-
pravu chceme tam, kde 
lidé skutečně bydlí,“ řekl 
starosta Prahy 1 Petr 
Hejma (My, co tady 
žijeme). Zábor  navede 
auta na Malou Stranu, 
nebo skrz Staré Město.

Jaké máte plány 
na toto léto?

Lék už máme, 
teď  ještě 
nemoc.

Slyšeno: V tramvaji

HROZÍ V PRAZE RABOVÁNÍ 
JAKÉ SE TEĎ DĚJE V USA?

ANO: 3 %, NE: 97 %
Průzkum provedli členové skautského 
oddílu v období od 1. 6. do 8. 6. 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
ČERVEN

Červen stálý 
prosinec dokonalý

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Chci být 
v pohodě, s rodi-

nou a v plném 
zdraví. To přeju 

všem.“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Jizerky, 

Třeboňsko, 
možná Litomyšl 
a okolí. Všude je 

krásně.“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Odlétám za 
rodinou do 

Ameriky. Asi 
tam budu jediný 

Čech.“

HONZÍK KUČERA 
(15 měsíců), nejmladší 
čtenář novin, syn ing. ar-
chitekta Jiřího Kučery 

z Galerie Kvalitář (Seno-
vážné nám. 17) a vnuk 
Dr. Jiřího Kučery, or-
dinace v Dlouhé ulici 16.

NEJMLADŠÍ ČTENÁŘ 
STAROMĚSTSKÝCH NOVINPIVNÍ SÝR 

S MÁSLEM

Posílejte nám podobné fotografie!
e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu
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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

PRIMÁTOR  SE  ZBLÁZNIL: ZMĚNÍ SE PRAHA 
V OKUPAČNÍ  ZÓNU? KOLAPS DOPRAVY

Dívka ze str. 3

ště
Místní krasavice ukazuje 

svaly, které ji narostly díky 
používání velmi těžkého 

nádobí

Bouřlivý 
rok 1936

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

MISS BICEPS

Drsné: Pijete kávu, 10 cm od vás  
burácí tramvaj, až se vám dělají 

v šálku kroužky. 

Smetanovo nábřeží vedle 
kavárny Slavia nechal 

rozkopat primátor Hřib

JAN WOJNAR: 
CELEK JSOUCNA, 
JSOUCÍ V CELKU

do 2. 8.
Výstava poprvé komplex-
ně představuje celoži-
votní dílo Jana Wojnara. 
Připraveno ve spoluprá-
ci s rodinou Jana Wojna-
ra a Galerií výtvarného 
umění v Ostravě. 

MILADA HORÁKOVÁ
27. 6. – 24. 8. 

Vzpomínková akce a vý-
stava v parku Kampa při-
pomene památku Milady 
Horákové, popravené ve 
vykonstruovaném procesu.

PASTA ONER 
ALFONS MUCHA: 
ELUSIVE FUSION

23. 6. - 25. 10. 
Protnutí dvou význam-
ných osobností, Alfonse 
Muchy, jednoho z hlav-
ních iniciátorů art nouve-
au, a Pasty Onera, jed-
né z vůdčích osobností 
street artové scény, kte-
rý se již více než deset 
let zabývá obrazy.  

DALŠÍ PROGRAM 
17. 6. od 18 h 

Syp, sypký, sypavý, pře-
sýpat - kurátorská ko-
mentovaná prohlídka vý-

stavy Jana Wojnara. Na-
váže zvukový workshop 
Václava Šafky.

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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POŘÍDILI JSME SI 
TRUHLÍKY NA BALKÓN

CO NOVÉHO V REDAKCI

Okrasné květiny a bylinky 
pomáhala vybrat a zasadit 
redakční fanynka Ivana
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Žofín - Neuvěřitelné! Bývalý sta-
rosta Prahy 1 Pavel Čižinský 
(odvolán v lednu) nahlas předčí-
tal na veřejném jednání zastupi-
telstva 19. května čtyři hodiny 
(!) Staroměstské noviny. 

BÝVALÝ STAROSTA PŘEDČÍTAL 
ZE STAROMĚSTSKÝCH NOVIN

4 HODINY NA ZASEDÁNÍ RADNICE

Kostky z dlažby na 
Václavském náměstí

VÝLETY A AKCE PRO SENIORY
STŘEDISKO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHA 1

● JÁCHYMOV
● BOŽIDARSKÉ 
RAŠELINIŠTĚ
Přihlášky v podatelně 
Vodičkova 18.

● 24. července

● 23. června

● 13. července

KAŽDÝ DEN STOJÍ ZA TO, 
ABY HO ČLOVĚK ŽIL

Nabízíme pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionář ● Jsme tu pro vás!

Děkujeme 
za laskavou 

podporu 
1. místostarostovi 

Petru 
Burgrovi

VÍCE INFORMACÍ 
o akcích a přihlašování 
Karolína Schwarzová 

tel.: 725 397 934, 
Tereza Nosková 
tel.: 607 048 183

1. místostarostovi

Více informací: www.socialnisluzby-praha1.cz

● TŘEBOŇ. PLAVBA PO RYBNÍKU SVĚT. 
Přihlášky v podatelně Vodičkova 18. 

● 17. července

Jsme tu 
pro vás!

„
Zřizovatelem je Městská část Praha 1

● PLAVBA 
PO VLTAVĚ
Tradiční oblíbená 
akce s hudbou 
a spoustou zábavy

● VYHÁZKA 
PO KARLOVĚ 
MOSTĚ
Krásné toulky paní 
Krásné od 14 h

Víte, že...
Zápis prováděla Ing. Kopeč-

ková. Tímto jí děkujeme, 
že nám vytvořila archív 
a posíláme bonboniéru.

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

ELEKTRICKÉ 
KOLOBĚŽKY
Pandemie koro-
naviru vyhnala 

nejen turisty, ale 
výrazně snížila 
počet uživatelů 

obtížných elekric-
kých koloběžek.

VŠICHNI, 
KTEŘÍ TO 
VYDRŽELI

Pandemie končí, 
zvítězili všichni. 

Děkujeme všem, 
kteří již nenosí 

roušku a neděsí 
ostatní.

&Vítěz Poražený

Během přednesu byly na velkoplošné ob-
razovce představovány ukázky těchto nej-
oblíbenějších místních novin. Exstarosta 
předčítal všechna vydání novin od roku 
2016. Kromě Staroměstských předčítal 
také ze všech vydání Malostranských 
a Novoměstských novin.
Důvod veřejné recitace není zce-
la jasný. Rádi však uveřejníme 
příspěvky a názory kohokoli - 
včetně pana Čižinského.

Bývalý 
starosta 
Pavel Čižinský
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PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN), 
starosta MČ Prahy 1: „Knihkupce a antikva-
riáty, a tedy i Kosmas v Perlovce s jeho skvělým 
personálem, velmi rádi podporujeme. Lidé, čtěte!“  

Mezi místa vyhledáva-
ná milovníky dobrých 
knih bezpochyby patří 
knihkupectví Kosmas 
v Perlovce, které se spolu 
s ostatními kulturní-
mi institucemi statečně 
pere s nelehkou dobou. 
„Ihned po otevření na-
těšení zákazníci brali 
knihkupectví útokem, 
byť jen tu atmosféru, 
která jim byla ode-
přena. Nadále je ale 
návštěvnost slušná, 
ačkoliv někdy je znát, 
že se zákazníci obávají 
vstoupit, patrně proto, 
že se již stačili zamotat 
do různých nařízení,“ 
popisuje tamější oblí-
bená postava Oldřich 

Suchý alias Zanícený 
Knihkupec.
„Velmi výrazným ti-
tulem je kniha Jiřího 
Hájíčka Plachetnice na 
vinětách. Velký zájem 
vzbudila také kniha no-
vinových sloupků Eleny 
Ferrante Příležitostné 
nápady a kniha vzta-
hového kouče Honzy 
Vojtka Vztahy a mýty. 
Nadále mezi českými 
tituly převládá prodej 
románu Šikmý kostel, 
který je zároveň mým 
favoritem,“ představu-

je Oldřich Suchý a 
jedním dechem čtenáře 
z Prahy 1 upozorňuje 
na temný román z Pra-
hy Melmoth, historický 
román Divadlo světla, 
který se rovněž odehrává 
v Praze, ale v době ba-
roka, anebo na pokra-
čování románu Příběh 
služebnice. 
Tak si přijďte vybrat! Ve 
všední dny do 19 hod. 
V sobotu do 16 hod. Po-
kud jste na Instagramu, 
mrkněte na @zanice-
nyknihkupec.  

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

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

alias Zanícený alias Zanícený je je Oldřich SuchýOldřich Suchý a  a Oldřich Suchý a Oldřich SuchýOldřich Suchý a Oldřich Suchý a 
jedním dechem čtenáře jedním dechem čtenáře jedním dechem čtenáře 
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PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Zanícený knihkupec 
Oldřich Suchý

KNIHKUPECTVÍ KOSMAS 
Perlová 3, Staré Město

Úžasný výběr knih

ODVEZLI POSLEDNÍ STÁNEK, ZBYLA JEN VZPOMÍNKAODVEZLI POSLEDNÍ STÁNEK, ZBYLA JEN VZPOMÍNKAODVEZLI POSLEDNÍ STÁNEK, ZBYLA JEN VZPOMÍNKA

KONEC JEDNÉ ÉRY: MAGISTRÁT 
ZAKÁZAL KLOBÁSU NA VÁCLAVU
To je škody! Magis-
trát zrušil více než 
stoletou tradici pro-
deje klobás (buřtů) na 
Václavském náměstí. 
Poslední stánek s klobá-
sami byl z Václavského 
náměstí odvezen před ně-
kolika týdny.
Magistrát uvedl, že pro-
vozovatelé dlužili desítky 
milionů korun. 
„S každým z provozova-
telů hlavní město vedlo 
spory kvůli dluhům, ně-
které končily následnou 
exekucí. Se začátkem 
rekonstrukce z náměstí 
zmizel i poslední stánek,“ 
sdělil mluvčí magistrátu.
Klobásy (buřty) byly 
kultovní záležitostí 
hlavně před změnou 
poměrů v roce 89, kdy 
byly stánky na Václaváku 
jeidnými místy otevřený-

mi v noci, kde se podávalo 
jídlo. Chodilo se na ně na-
příklad z plesu v Lucerně, 
nebo cestou z hospody. 
Měly úžasnou, neopako-
vatelnou  chuť.
Prodej klobás v Praze je 
podle historika Václa-
va Ledvinky tradiční už 
od dob první republiky. 
Tehdy se ale prodávalo 
výhradně z pojízdných 
vozíků. 
„Po druhé světové válce 
se prodej občerstvení na 
Václavském náměstí sou-
středil do dvou až čtyř 
pevných stánků,“ říká 
Ledvinka 

Nové zprávy
ze Starého Města 

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Linka pomoci 
občanům

CHODEC 
PRAŽSKÝ
CHODEC CHODEC 

Pozor! Do redakce vo-
lal syn paní Mileny (85 
let) a prosil nás, aby-
chom varovali ostatní. 
Paní Mileně volali pod-
vodníci, že je její syn 
v potížích a ihned po-
třebuje větší finanční 
hotovost. Pak ho dali 
paní Mileně k telefonu. 
Když říkala, že má jiný 
hlas, odpověděli, že je 
to proto, že mluví přes 
roušku. Důvěřivá paní 
Milena vzala veškerou 
hotovost a přinesla  ji 
před dům. Podvodníci 
si to vzali a zmizeli.

VAROVÁNÍ 
PRO SENIORY

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

Perlový 3

Byly časy, kdy tahle 
nádhera stála 10 korun

Víte, že...
„Jít na buřta“ bývala 
věta stejně kultovní 

jako „Sejdeme se pod 
vocasem“.

Odvoz posledního 
stánku

Vojáci u stánku 
(80. léta)
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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

MARIÁNSKÝ SLOUP SE HNED PO SVÉM 
VZTYČENÍ STÁVÁ POUTNÍM MÍSTEM

„Vivat!“ „Sláva!“ volal za bouřlivého potlesku na-
dšený dav, když byla na vrchol sloupu dosazena 
panna Marie. Krátce nato se rozezněly zvony Týn-
ského chrámu. Velkolepá chvíle 4. června 2020.
Je dobré připomenout, 
čí je to zásluha. Z mnoha 
desítek těch, kteří usilo-
vali o návrat sloupu na 
Staroměstské náměstí, je 
třeba jmenovat tři.
V první řadě je to sochař 
Petr Váňa, který na 
sloupu pracoval 22 let 

a sousoší je jeho životním 
dílem (originál je v la-
pidáriu). Váňovi pomá-
hal jeho bratr a kolegové 
z kamenické huti.
Druhé jméno je Zde-
něk Bergman, ředitel 
Muzea Karlova mostu 
a organizátor slavností 

Navalis, který sochaře Vá-
ňu podporoval, jak se dalo. 
Třetím je bývalý radní 
Jan Wolf, kterému se 
podařilo získat souhlas 
magistrátu. Dále je tu 
Společnost pro obnovu 
Mariánského sloupu a dal-
ší. Gratulujeme.

PROČ LŮZA PORAZILA SLOUP
28. října 1918 – vyhlásila 
Republika československá 
svoji samostatnost a na 
náměstí u Husova pomníku 
se střídal jeden řečník za 
druhým. Sloup byl stržen 
3. listopadu 1918 pod ve-
dením spisovatele Franty 
Saura a jeho anarchistické 
party Černá ruka.
Sauer se k činu přiznal u 
soudu v roce 1924 s tím, že 
to měl být vlastenecký čin. 
Vyvázl bez trestu. 

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

257 531 839

TERORISTICKÝ 
ÚTOK PŘED 

30 LETY OTŘÁSL 
STAROMĚSTSKÝM 

NÁMĚSTÍM

Staré Město - Třicet 
let uplynulo od tero-
ristického útoku na 
Staroměstském ná-
městí. 
Tehdy krátce po čtvrté 
hodině odpoledne vy-
buchla v davu lidí ko-
lem pomníku Jana Husa 
bomba ukrytá v tašce. 
Exploze zranila 18 lidí, 
nikdo nezemřel. Stačilo 
přitom málo a mohl to 
být masakr. 
Časovanou bombu tvo-
řila půl metru dlouhá 
a několik kilogramů vá-
žící ocelová trubka napl-
něná střelným prachem 

a ostrými kovovými sou-
částkami. Nevybuchla 
ovšem tak, jak si pacha-
tel plánoval. 
Místo toho, aby se po 
náměstí rozletěly kovové 
střepy, uvolnilo se víčko 
trubky a velkou rychlostí 
vystřelilo trubku smě-
rem k orloji. 
Zranila 18 lidí, jednu ně-
meckou turistku připra-
vila o oko. Pachatel nebyl 
nikdy dopaden. Tehdy 
nebyly pouliční kamery, 
tak policie pátrala podle 
fotografi í, pořízených 
turisty. K výbuchu došlo 
2. června 1990.

18 lidí zraněno, 
německá turistka 

přišla o oko

Opilá lůza 
ze Žižkova Franta Sauer Shromáždění po pádu 

monarchie roku 1917

Sochař Váňa se objímá 
s bratrem a kolegou
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Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)

Tulák na letním 
bytě (1/3)

Pokra-
čování 
příšté

Tohle by nebylo na léto špatný!
Ve stodolách jsem se už naválel dost, 
tak ať mám taky jednou barokní vilu!
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MARIÁNSKÝ SLOUP SE HNED PO SVÉM 
VZTYČENÍ STÁVÁ POUTNÍM MÍSTEM

Kolem sloupu se denně 
shromáždí stovky lidí, 

fascinovaných magií 
místa. Kladou ke slou-
pu květiny a modlí se.

Kalendárium 
Starého Města

Bedřich 
Peška
BÁSNÍK

Eva 
Jakoubková

HEREČKA

ČERVEN

● Bedřich Peška 
*25. 10. 1820 Ústí n. Orlicí 
†15. 6. 1904 Praha
Básník, spisovatel.

● Eva Jakoubková 
*8. 2. 1952 Ostrava 
†16. 6. 2005 Praha
Herečka (Činoherní 
klub). Manželka zpěváka 
Petra Nováka. Bydleli 
v Karlově ulici.

● Bohumil Vendler 
*16. 6. 1865 Rokycany 
†26. 1. 1948 Praha
Dirigent, ředitel kůru 
v chrámu sv. Jakuba.

● Růžena Jesenská 
*17. 6. 1863 Praha 
†14. 7. 1940 Praha 
Básnířka a spisovatelka.
 
● Michael Romberg  
*18. 4. 1918 Poltava 
†15. 6. 1982 Praha 
Malíř. Vytvořil gobelíny 
pro Karolinum.

● Tomáš Sláma 
*16. 4. 1940 Rychnov 
nad Kněžnou 
†15. 6. 2004 Praha  
Scénárista, moderátor. 
Pracoval v Čs. rozhlase 
a Čs. televizi. 

Růžena 
Jesenská

SPISOVATELKA

Tomáš 
Sláma

MODERÁTOR

Shromáždění po pádu 
monarchie roku 1917

Zajímavý záběr 
před vztyčením 
sloupu
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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
● Konec června 
nebo září
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. 
● Čtvrtek 18. 6., 17 - 22 h 
PROSTŘENÝ STŮL 
KampaNuly na Malo-
stranském náměstí. 
MALOSTRANSKÉ TRHY 

● NOVINKA! 
Neděle 21. 6., 17 h
Odložená benefiční 
Učená toulka: 
TAJEMNÁ MÍSTA 
PETŘÍNA. Od nemoc-
nice pod Petřínem ve 
Vlašské ulici. 
(J. Kroča + R. Ertlová) 
+ VÍTÁNÍ LÉTA, LETNÍ 
SLUNOVRAT, KOSENÍ 
LUK A ZAHRAD se 
zpěvem a houslemi

DOPORUČUJEME
● Pátek 27. 6.
70 let od smrti Milady 
Horákové. Výstava na 
Kampě (info Museum 
Kampa).

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

DOPORUČUJEME

Do redakce píší čtenáři, zda se bude letos 
konat oblíbená akce spolku KampaNula 
Prostřený stůl. Odpověď zní: Ano, a to 18. 6. 
na Malostranském náměstí od 17 h. Tento-
krát se bude Prostřený stůl konat V RÁMCI 
AKCE NOVÉ MALOSTRANSKÉ TRHY.
Místní živnostníci 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.

TAJEMNÁ MÍSTA PETŘÍNA, OSLAVA LETNÍHO 
SLUNOVRATU, KOSENÍ LOUKY SE ZPĚVY

Z Vlašské ulice u Ne-
mocnice Milosrdných
sester sv. Karla Boro-
mejského (Pod Pet-
řínem) půjdeme přes 
les, zahradami, skala-
mi (petros). 
Průvodci budou vyprávět 
o historii Petřína, mytolo-
gii i ochraně přírody.
Průvodci: J. Kroča, R. 
Ertlová, J. Kučera, J. 
Pavliš a J. Cepák. 
Nově je připojena nefor-
mální VÍTÁNÍ LÉTA 
- OSLAVA LETNÍHO 
SLUNOVRATU (...až 

večer když padne rosa, 
tedy asi v 20 h, nad ne-
mocnicí ve Strahovské 
zahradě).
Dále: UKÁZKOVÉ KO-
SENÍ ČÁSTI LOUKY SE 
ZPĚVEM A HOUSLEMI 
dle počasí od 19 h s oh-
něm a opékáním přibližně  
do 22 h... (Zván je kdokoli 
i děti - úklid + dřevo. Sraz 
v 16 h před nemocnicí  
pod Petřínem).
Děkujeme za podporu 
MČ Praha 1, Magistrá-
tu HMP, Nemocnici sv. 
Jana Boromejského, fi r-

mě Vojanovy sady, s.r.o. 
Výklad: ASTRO Praha, 
Petřínská Iniciativa, Or-
nitologická společnost. 
Dále spolupracují: Kam-
pa Střed Světa, SOPM-
SH, TURAS, Zlatá Praha, 
Obec baráčníků, Hrad-
čanské včely, Sbor dobro-
volných hasičů, Hornický 
spolek, Městská policie 
Praha 1, Malostranské 
noviny, Atelier Pavla & 
Olga, Kluby Napa, Šatla-
va, Kocour Tobě....
Občerstvení (i k ohni) si 
přineste s sebou.

NEDĚLE 21. ČERVNA 17 - 22 h ● SRAZ VE VLAŠSKÉ PŘED NEMOCNICÍNEDĚLE 21. ČERVNA 17 - 22  SRAZ VE VLAŠSKÉ PŘED NEMOCNICÍ

Muzikanti 
z Kampy

Kosení louky 
se zpěvy Rozhledna

Doporučené vstupné: 
100 Kč / důchodci polo-
vic/děti nic (na zdravotně 
postižené Prahy 1 + ná-
klady). 

Těší se i KampaNula
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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

GLOSA DNE

MARIÁNSKÝ SLOUP JE VÍTĚZSTVÍ VŮLE 
A KRÁSNÁ OSLAVA ČESKÉHO ŘEMESLA

Nenapsat v těchto 
dnech něco o Marián-
ském sloupu, znovu 
vztyčeném na Staro-
městském náměstí, 
prostě nejde. 
Nebudu vstupovat do 
ideových vod, ani se po-
koušet do hledání sou-
vislostí jednotlivých částí 
naší historie. To skutečně 
přenechám jiným, už pro-
to, že je to za  léta diskuzí  
práce velmi nevděčná. 
Jednoduše řečeno, byly 
tři možnosti, jak s mís-
tem na staroměstském 
rynku naložit. Nechat to 
jak to je, to znamená ne-
stavět tam nic, nebo tam 
postavit něco jiného. Třetí 
možností bylo realizovat 
znovuobnovení toho, co 
už tam po staletí stálo. To, 
že zvítězilo obnovení slou-

pu v původní podobě, má 
jednoduché vysvětlení. 
Tady zastánci prokázali 
největší vůli dosáhnout 
cíle. Už proto, že jejich 
vůle trvala desítky let. 
S klidným svědomím mů-
žeme říci, že pro mnohé 
může sloup být symbolem 
právě lidské vůle, síly, kte-
rou můžeme mít každý, 
ale jen někteří jsou schop-
ni ji využít. 
A ještě něco. Díky sociál-
ním sítím mohla široká 
veřejnost sledovat celou 
skládačku jednotlivých 
částí. Řeknu vám, byla 
to krásná oslava českého 
řemesla. Vidíte, tím vý-
razem „českého“ jsem už, 
alespoň po kotníky, zase 
v „ideových vodách“. A to 
jsem se na začátku za-
řekl, že se tímto směrem 

nebudu ani v náznacích 
pouštět. Nějak to u stav-
by, původně postavené 
na připomínku statečné-
ho a vítězného boje na-
šich předků za záchranu 
domovů a rodin, prostě 
nejde. 
Uvidíte, že za chvíli 
si Staroměstské ná-
městí bez Mariánské-
ho sloupu nebudeme 
umět ani představit.

SN červen 2020

Cesta sloupu

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

Vážená redakce,
byli jsme na slavnos-
ti Navalis a bylo to 
opravdu úžasné. Mys-
lím, že by mělo město 
Praha tyto bohulibé 
projekty podporovat 
v co nejhojnější míře. 
Tak zas příští rok!
Manželé Procházkovi

Jsme v  období po-
stupného uvolňování, 
blíženecké aspekty 
s sebou přinášejí po-
zvolnou lehkost pohy-
bu a bytí. 
Blížencům je vlastní slo-
vo, které je v tomto čase 
podpořeno planetou lásky 
a hodnot Venuší, pro-
cházející znamením Blí-
ženců. Slovo je mocné 
a v tomto měsíci je vhodné 
ho vážit na laboratorních 
váhách. Dostává se do  
přímých konfl iktů s pla-
netou Mars a Neptun, 
které procházejí zname-
ním Ryb a vytvářejí vel-
mi disharmonický vztah 
k blíženeckým planetám. 
Může s sebou přinášet dez-
informovanost, kritiku, 
hodnocení a hádky... Pla-

neta Saturn, mistr řádu 
a času, postupně couve 
znamením  Vodnáře, do 
znamení Kozoroha a do-
stává se tak do kontaktu 
trojkonjunkce s plane-
tou Jupiter a Pluto, které 
v kozorohu již jsou, ve 
zpětném pohybu. 
Období proměn hlubo-
kých struktur a pročiš-
ťování minulosti, na osob-
ních i kolektivních rovi-
nách, čas boření a plán 
stavění nových systémů... 
Rekonstrukce se prohlu-
buje a půjde ještě do vět-
ších hlubin, zvláště s při-
cházejícím podzimem. 
21. 6. Slunce vstupu-
je do znamení Raka 
a nastává slunovrat. 
Rak se zaměřuje na rodi-
nu, city, kořeny a domov.

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDYHVĚZDYHVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

CO ŘÍKAJÍ 
HVĚZDY

ASTROLOŽKA DAGMAR KOCŮRKOVÁ

ČERVEN: RODINA, 
CITY, SLUNOVRAT

řekl, že se tímto směrem 

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Jsou věci, které nene-
chají nikoho v klidu. 
Patří k nim i otázka 
dopravy v centru Pra-
hy. Vášnivé diskuze se 
opět rozběhly okolo (za-
tím) dočasné uzavírky 
Smetanova nábřeží. 
Byla to paradoxně původ-
ně ODS, která na nábřeží 
proklamovala vytvoření 
pěší zóny. Asi to nikdy 
nebylo míněno vážně, 
ale byl to pěkný marke-
ting kvůli obhájení jinak 
neobhajitelné investice 
téměř 40 miliard do vý-
stavby tunelu Blanka. 
Současné vedení Prahy 
vyzkoušelo uzavírku loni 
v létě, kdy se předělávaly 
zároveň koleje. Tentokrát 
je až do podzimu neprů-
jezdný jeden pruh od Ná-
rodní směrem k Divadel-
ní ulici. 

Před kavárnou Slávie 
a Smetana Café se ob-
jevily židličky, které od 
dopravy (v době psaní 
tohoto sloupku) oddě-
lují černožluté zábrany 
a tramvajový ostrůvek. 

Místo vyloženě láká k po-
sezení… 
Aby bylo jasno, jsem za-
stánkyně zklidnění do-
pravy v centru, ale jsem 
opět úplně paf z toho, co 
je možné na toto téma 
předvést. 
Pan primátor Hřib se 
v očích Pražanů zařa-
dil mezi „vidláky“, kte-
ří už potolikáté obsadili 
magistrát. A já se nemo-
hu zbavit dojmu, že ten-
to neumětelismus je ve 
skutečnosti promyšlená 
strategie, jak nikdy onoho 
zklidnění dopravy nedo-
sáhnout. Jak lépe nabít 
odpůrcům změn v dopra-
vě než dělat jeden nekon-
cepční krok za druhým.
A co vy, tipnete si, jak to 
dopadne?

Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

SMETANOVO NÁBŘEŽÍ: JAK TO 
PRIMÁTOR HŘIB ZASE ZPACKAL

„Kávička“ 
na Smetanově 

nábřeží
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● Jak moc jste spjatý 
se starou Prahou? 
„Malá Strana mě fascinu-
je odedávna. Už od střed-
ní školy, kdy jsme hojně 
navštěvovali restauraci 
U Černého vola… Také 
chodím do práce do Čes-
kého muzea hudby.“
● Jak vznikl Leten-
ský dixieland, ka-
pela, které jste kapel-
níkem?  
„Nikdy jsem neplánoval, 
že budu mít vlastní ka-
pelu. Různí jazzmani mě 
brali jako hráče na kon-
trabas na záskoky, ale 
nikdo mě nevzal nastálo. 
Tak jsem si udělal svoji 
kapelu. Zlí jazykové tvr-
dí, že jsem ji založil proto, 
abych měl kde hrát taky 
na kytaru. A já dodávám, 
že to je pravda.“ 
● A kde vás můžeme 
vidět hrát naživo ten 
krásný starý jazz? 
„Na Malé Straně pravi-
delně hráváme k poslechu 
i tanci v Kavárně ČAS, 
v ulici U Lužického semi-
náře, většinou poslední 
středu v měsíci. Přijďte 
24. 6. od 19 h. 
● Proč zrovna jazz?
„To je jako kdybyste se 
někoho ptala, proč má rád 
modrou barvu. Věnuji se  
také folklóru.“
● Folklór a jazz?

„Oba tyto hudební žánry 
fungují na jakési přiro-
zenosti, musíte sledovat, 
cítit, co se děje, pak rea-
govat na své kolegy. Je to 
vlastně taková živelná im-
provizace.“
● A ještě si mi doneslo, 
že máte další kapelu…
„Ukulele swing band, to 
mám pro legraci. Všichni 
hrajeme na ukulele. Už se 
těšíme, jak si zahrajeme 
25. 7. v pivovaru v Úně-
ticích na Czech Ukulele 
Festivalu a před tím 18. 6. 
a 13. 7. v naší oblíbené 
Kavárně ČAS. Přijďte.“
● Co pro vás znamená 
hudba?
„Život. A v tom mém se 
hudba prolíná doslova 
vším. To mám velké štěstí.“ 

ŽIVOT A HUDBA, 
TO SE PROLÍNÁ

alostranská bese-
da a.s. připravila 
ojedinělou výsta-

vu světoznámého fo-
tografa Jana Saudka 
k jeho 85. narozeni-
nám. 
Jde o unikátní výstavu 
85 fotografi í z průběhu 
jeho celé umělecké kari-
éry. Výstava bude dopl-
něna i korespondencí 
a poznámkami z knih 
Jana Saudka, které bu-

dou pokřtěny. Unikátní 
prostor podkrovní Ga-
lerie bude instalací foto-
grafi í a dalších děl Jana 
Saudka působit na ná-
vštěvníky impozantně. 
Výstava naváže na 
úspěch výstavy Jana 
Saudka v roce 2014, 
kterou jsme za spolupo-
řadatelství s MČ Praha 1 
provozovali a stala se  tře-
tí nejnavštěvovanější vý-
stavou roku 2014.

Výstava do 30. června

JAN SAUDEK ,,85“ 
ŽIVOT

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

ČERVEN
Program (výběr)

26. 6., 20 h
Pražský ukulele band 
29. 6., 20 h 
Lili Marlene

M

Náš 
TIP
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S muzikantem, stereoskopickým foto-
grafem a kurátorem oddělení hudeb-
ních nástrojů v Českém muzeu hudby 
Janem Kříženeckým jsem se seznámi-
la, když jsem sháněla retro mikrofon 
do videoklipu. A on nám nejen mikro-
fon rád zapůjčil, ale také Staroměstské 
noviny obohatil rozhovorem o hudbě.  

text: MONIKA HÖPPNER

JAN KŘÍŽENECKÝ, ROZHOVOR

Letenský 
dixieland

Jan 
Kříženecký
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V období karantény 
vyhlásila Galerie La 
Femme projekt Ma-
lujeme doma, který 
byl určen pro ama-
térské malíře. 
Chtěla tak podpořit indi-
viduální zájemce z řad 
veřejnosti, kteří rádi 
doma malují nebo kres-
lí, a dát také příležitost 
novým talentům, aby se 

realizovali v uměleckém 
oboru, který v mnohém 
pomáhá i terapeuticky 
a přináší klid. 
Oslovena byla široká ve-
řejnost a do galerie bylo 
zasláno mnoho ukázek 
nově vzniklých umělec-
kých děl. 
Z toho poté bylo vybráno 
na osm desítek obrazů 
a k vidění jsou nyní ve 

virtuální galerii na strán-
kách Galerie La Femme 
(www.glf.cz). 
Téma Malujeme doma 
bylo vytvořeno v rámci 
tradičního projektu Do-
mácí úkoly, v němž ga-
lerie, sídlící v Bílkově 
ulici na Starém Městě, 
připravuje jednotné za-
dání pro své umělce již 
od roku 2003. 

MALUJEME DOMA
ZAJÍMAVÝ PROJEKT GALERIE LA FEMME 

Z OBDOBÍ KARANTÉNY PRO AMATÉRSKÉ MALÍŘE

Terka Grygarová, 
Dámy v karanténě, akryl, 15 x 21 cm

Eliška Hamajdová, 
Lego svět V., 2020, 
akryl na plátně, 
49 x 69 cm

Zveme vás na naše 
akce na Střeleckém 

ostrově
15. 7., 19 h
Tančírna s Art 4 people
16. 7., 18.30 h
Petr a Jana Samšu-
kovi
19. 7., 18.30 h
Štěpán a Brigita
20. 7., 15 h
Ponton beat picnic
22. 7., 18.30 h
Vondráš
23. 7., 20 h
Špuntkvaně
26. 7., 19 h
Pupussy Cacats
27. 7., 18 h
Minimusic
29. 7., 19.30 h
Barbora Šampalíková



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[ [
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Franz Kafka: PROMĚNA (39.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř nachází výhody proměny v hmyz

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

Jen kdyby nebylo toho 
otcova nesnesitelného sy-
čení! Řehoř z toho dočista 
ztrácel hlavu. Už byl sko-
ro úplně obrácen, když se, 
poslouchaje neustále to 

syčení, dokonce popletl 
a pootočil se zase kousek 
zpátky. Když však nako-
nec šťastně dostal hlavu 
před otvor dveří, ukázalo 
se, že má tělo příliš širo-
ké, než aby jen tak prošlo.  
Otci samosebou v jeho 
nynějším rozpoložení ani 
zdaleka nenapadlo...

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

inzerce

Koutek pro chytré hlavy

Slavné místní ženy
Tanečnice, choreografka
Zora Šemberová

Do dějin baletu se zapsala 
jako první Julie Prokofje-
vova baletu Romeo a Ju-
lie. V Národním divadle 
působila od roku 1943 do 
roku 1959. Vychovala řadu 
osobností českého bale-
tu (Jiřího Kyliána, Pavla 

Šmoka, Ladislava Fialku 
či Vlastimila Harapese). 
V roce 1968 emigrovala. 
Vyučovala v Kambodži 
a pak se usadila natrvalo 
v Austrálii, kde vedla pan-
tomimický soubor. Ze-
mřela ve věku 99 let.

Zora 
Šemberová 
roku 2010

Sergej
Prokofjev,
skladatel1913 - 2012

Vlastimil 
Harapes, 

žák

Otázka: Víte, jakou adresu 
mám dům, který má ve zna-
mení modrou tuto růži?
Nápověda: Hledejte ve výš-
ce asi 2 m v Rytířské ulici.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky z minulého 
čísla: To bylo těžké! Jde o so-
chu anděla z orloje (pod okénky 
apoštolů) Správně: Jan Nový
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Milan Voríšek, MBA

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


