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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. 9/ roč. XI
15. září 2020 NOVINY

NEZÁVISLÉ

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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daSLIČNÁ MAGDALÉNA

z Pizzerie Kmotra, V Jirchá-
řích 12, nabízí k vynikající 

pizze báječné nápoje. 

servírky

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY Čtěte na straně 6 - 7

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

servírky

OPRAVNA 
OBUVI

Navrátikova 12, Staré Město

NA STOP Ě

Kapitán Korda

ZEMŘELA 
29. ŘÍJNA

DOJEMNÝ PŘÍBĚH 
NATAŠI GOLLOVÉ

Nataša 
s Oldřichem 
Novým 
ve fi lmu 
Kristián

POZOR! GANG 
KRADE PSY 
A CHCE 
ZA NĚ
VÝKUPNÉ!str. 2
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Anna Marie 
Höppnerová (11) 

Mluvčí mladé 
generace

„Ano. Nosím 
crop topy a tím 

se celoročně 
otužuju!“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Ano, právě 
začínám…“  

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Otužilý moc 
nejsem, i když 

každý den začí-
nám studenou 

sprchou.“

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

Pizzerie Kmotra 
Kavárna

V Jirchářích 12

Gurmánův 
koutek

119 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou...

Pište si tyto

Staré Město - Nevy-
sypávání košů jako 
pomsta za odvolání 
bratra? 
Sami tomu nevěříme, 
že by se magistrát takto 
podlým způsobem mstil 
vedení radnice Prahy 1 
za to, že odvolalo brat-
ra zástupce primátora 
Jana Čižinského (Pra-
ha sobě). Bývalý starosta 

„...kterou jsem zaslechl

Prahy 1 Pavel Čižinský 
byl odvolán letos v lednu. 
Radnici Prahy 1 nyní řídí 
starosta Petr Hejma 
v čele koalice My, co tady 
žijeme a spolu s TOP 09, 
ODS a ANO.
Na kauzu nevysypaných 
košů a nepořádku kolem 
nich upozornil radní MČ 
Prahy 1 Richard Bureš 
(ODS), který má na rad-

Otužujete se? A jak?
(tato zima má být hutná) 

Většina 
medvědů 
žije nedaleko místa 
kde se narodili.
Slyšeno: V karanténě

MYSLÍTE SI, ŽE NOŠENÍ 
ROUŠKY VÁM ŠKODÍ?

ANO: 34 %, NE: 66 %
Průzkum provedli členové skautského 
oddílu v období od 1. 9. do 8. 9. 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 

25 °C
ZÁŘÍ

Teplé září - 
- říjen se mračí

Radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: tomuto 
severskému 

zvyku se snažím 
přijít na chuť již 

desítky let…“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice

„Dřív jsem to 
nesnášela, teď 

to miluju. Každý 
den studená 

sprcha!“

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

Martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Ne, nesnáším 
otužování. 

To bych radši 
spíš zemřel!“

Staré Město - V Praze 
řádí zloději, kteří kradou 
psy. Může se jednat o spe-
cializovaný gang. Zatím 
ukradl několik psů ze za-
hrad a dvorků, ale policie 
nevylučuje, že se může za-
měřit i na volně pobíhající 
psy v parcích.
Například únos fenky 
Terry na periferii Prahy 

zachytily bezpečnostní ka-
mery. Na záběrech je vi-
dět, jak neznámý muž při-
šel, otevřel branku, vzal 
fenku a utekl s ní pryč. 
Pak chtěl výkupné půl 
milionu, které nedostal, 
a fenka se našla u Vltavy. 
Při pátrání po psech po-
máhají čipy, které jsou od 
1. ledna povinné.

POZOR! GANG 
KRADE PSY A CHCE 
ZA NĚ VÝKUPNÉ!

DOMÁCÍ SPAGHETTI 
SE SMĚSÍ HUB, 

MÁTOU A ČESNEKEM

ČTENÁŘ 
REPORTÉR

POLICIE VARUJE PEJSKAŘE

  VÁŽNÉ OBVI  NĚNÍ:  PŘEPLNĚNÉ KOŠE 
JAKO POMSTA  ZA ODVOLÁNÍ BRATRA?
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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

Dívka ze str. 3

ště
Místní kráska Jiřina B. 

při své slavné produkci se 
sukní. Ta uměla kousky!

Bouřlivý 
rok 1920

MISS OUTĚCHA

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

VÝSTAVA K 350. VÝROČÍ ÚMRTÍ 
J. A. KOMENSKÉHO

© Lukáš Fibrich

Koše měly být už 
dávno prázdné...

...nepořádek 
v Dlouhé ulici

Praha 1 uklízí 
odpadky...

BRATŘI ČIŽINŠTÍ

  VÁŽNÉ OBVI  NĚNÍ:  PŘEPLNĚNÉ KOŠE 
JAKO POMSTA  ZA ODVOLÁNÍ BRATRA?

nici na starosti úklid. Té-
matu se věnovala obšírně 
různá média, naříklad 
Pražský deník.
O úklid a vysypání košů 
(například v Dlouhé uli-
ci) se tak postarala přímo 
MČ Praha 1.
„Magistrát, potažmo Tech-
nická správa komunikací 
(TSK), záměrně nařídila 
omezení svozů odpadu,“ 
míní radní Bureš a do-
dává, že magistrát tímto 
krokem škodí Praze 1.
Podivný tlak magistrátu 
na vedení radnice Prahy 1 
se projevil též při anexi 
části Smetanova ná-
břeží (kavárna Slavia).
Zástupce primátora Jan 
Čižinský (Praha sobě) 
je proslulý obrovskou ku-
mulací funkcí (též posla-
nec a starosta Praha 7).
Ve volbách v Praze 1 
Pavel uspěl zřejmě díky 
záměně jmen s bratrem.

PASTA ONER 
ALFONS MUCHA: 
ELUSIVE FUSION

 do 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.
 
OLGA KARLÍKOVÁ: 

NASLOUCHÁNÍ
do 8. 11.

Museum Kampa připra-
vilo ve spolupráci se So-

phistica Gallery, Praha 
retrospektivní výstavu 
Olgy Karlíkové, která 
vstoupila do povědomí 
veřejnosti především 
díky svým originálním 
výtvarným záznamům 
ptačích zpěvů a dalších 
akustických přírodních 
jevů. Výstava představí 
celý rozsah tvorby autor-
ky, která dodnes ovlivňu-
je mladší generace.

  DALŠÍ PROGRAM 
3. 10., 15 h

Taje mlýnů Václava 
Sovy - workshop v rám-
ci dne architektury. Zkus-

te si, jaké je to být archi-
tektem! Jakým výzvám 
budete čelit? Vstup 
zdarma.

19. 9., 15 h
Ve víru linky - 

- rodinná dílna k výstavě 
Olgy Karlíkové pro děti 
od 4 do 7 let. Workshop 
trvá 60 - 90 minut. Re-
zervace na: rezervace@
museumkampa.cz. 

23. 9., 18 h
Svišťouni Olgy 

Karlíkové a deep 
listening s Pavlem 

Klusákem

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



ROMAN 
PRYMULA
Nový ministr 
zdravotnictví.

 Celý národ se 
bojí, že nám plu-
kovník Prymula 
vnutí vakcíny 

několikrát ročně

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

ANIČKA USPĚLA S PÍSNÍ, 
KTEROU NAPSAL TÁTA

CO NOVÉHO V REDAKCI

Nejmladší členka redakce Anička 
získala 2. místo v soutěži Brdský 
kos. Zpívala píseň Proud Mary, 
ke které napsal český text Rohlík 
jako kráva její táta Ondřej. Anička 
vyhrála ukulele.
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&Vítěz Poražený

GROTESKNÍ SBOHEM: VSTUP V ROUŠKÁCH A PO DVOJICÍCH ● POVINNÉ ROZESTUPY ● ŽÁDNÉ SVÍČKY

 LIDÉ SE V RUDOLFIN U POKLONILI PAMÁTCE 
  REŽISÉRA MENZELA.  CO MU HRÁLI NA CESTU?

Do Rudolfi na se přišli 
poklonit 18. září mi-
lovníci fi lmů Jiřího 
Menzela. Oscarový re-
žisér zemřel 5. září 
v 82 letech. 
Pro pietní setkání platila 
přísná opatření odpoví-
dající vládním nařízením, 
která měla zabránit šíře-
ní koronaviru. Příchozí 
byli do budovy Rudolfi na 
vpouštěni maximálně po 
dvojicích a museli mít 
roušky.
Lidé mohli vystoupat po 
červeném koberci nataže-
ném na schodišti do hlav-
ního vchodu Rudolfi na 
a podepsat se v kondo-
lenčních knihách. 
Kvůli památkové ochra-
ně budovy nebylo možné 
pokládat třeba na schodi-

ště k Rudolfi nu svíčky. 
V Rudolfi nu se konal 
festival Dvořákova Pra-
ha. Na rozloučenou re-
žisérovi zahráli hornový 
koncert W. A. Mozarta.
Režisér Menzel získal 
Oscara za fi lm z roku 
1966 Ostře sledované 
vlaky, natočený podle 
románu Bohumila Hra-
bala. Podle jeho knih 
točil Menzel i později. 
Další náměty, které ved-
ly k divácky úspěšným 
a dodnes hraným fi l-
mům, mu poskytoval 
Zdeněk Svěrák.

Přišly stovky  
hostů

Slunečnice 
před 

Rudolfi nem

Víte, že...
„Jsem divadelní režisér, 

který se náhodou 
dostal k fi lmování,“ 
prohlašoval o sobě.

MICHAL
LUKEŠ
ředitel 

Národního muzea 
Na výstavě 

egyptských vyko-
pávek Sluneční 

králové nikdo nic 
neukradl.

Reonova „Magická jes-
kyně“ oslavila 10 let ve 
sklepeních pod Malo-
stranským náměstím. 
Úchvatné obrazy mezi 
svéráznou sochařskou 
výzdobou před deseti lety 
pokřtila Květa Fialová 
a manželé Juraj & Deana 
Jakubiskovi za asistence 
České televize. 
Na nynějších oslavách 
byli mimo jiné osobnosti 
jako spisovatelé Martin 
Petiška, Dr. Josef Jonáš, 
Petr Hroch Binder, Raven 
Argoni, Markéta Vostrá 
a rovněž hlavní činitel 
„Masarykovi akademie 
umění“ kníže Cornelius 
a k neselhávajícímu poba-
vení Slávek Boura. 
Stěžejní kolekci Reo-
nových obrazů je mož-
no shlédnout v jeho 
muzeu „REON AR-
GONDIAN“ na Petřín-
ském Nebozízku. 

(Foto a text 
Jaroslav Kňap) 

VIZIONÁŘ REON OSLAVIL VE SVÉ 
MAGICKÉ JESKYNI POD ZEMÍ DESET LET

REON ARGONDIAN se narodil v Praze na 
Vyšehradě, žil v Itálii a ve Švýcarsku, kde 
se věnoval studiu malby ve stylu starých 
mistrů. Tvořil také ve Francii, je inspirován 
keltskou mytologií. Reon je prvním českým 
držitelem Ceny Salvadora Dalího.

Reon s přáteli 
v Magické jeskyni

Magický realismus 
ve své ryzí formě



5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu Tema

inzerce

Nové zprávy
ze Starého Města 

Linka pomoci 
občanům

CHODEC 
PRAŽSKÝ
CHODEC CHODEC 

Stoupenci LGTB ko-
munity zaútočili na 
nově postavený Ma-
riánský sloup na Sta-
roměstském náměs-
tí, když na sloup po-
věsili plachty se se-
xuální tematikou. Po-
licie je rozehnala.

ÚTOKY 
EXTREMISTŮ 

NA MARIÁNSKÝ 
SLOUP

724 021 789 
224 948 465

MČ Praha 1

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKY
Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

NAVRÁTILOVA 12, STARÉ MĚSTO

Starosta Prahy 1 PETR HEJMA (My, co tady žijeme, 
STAN): „Šikovné ruce našich provozovatelů jsou nad 
zlato, přeji jim přízeň našich rezidentů a nejen jich“.

Švec Vladimir Shlein 
z Navrátilovy ulice je 
všude chválen. Nabízí 
opravy obuvi, galanterie, 
aktovek, batohů, kabe-
lek, dále prodej doplňků 
obuvi, ortopedických 
pomůcek, pásků a zipů. 
Veškeré dílo z kůže a po-
dobných materiálů.
„Umíme všechno. Oprav-
na v Navrátilce slouží od 
roku 1991, kdy ji založil 
Jan Ondráček. Již teh-
dy získala věhlas a já se 
snažím na její vysokou 
úroveň navázat a držet 
ji,“ vysvětluje pan Shlein, 
který přízvukem nezapře 

běloruské kořeny. Do 
svých provozoven chodí 
i o víkendech, má totiž 
ještě jednu na Vinohra-
dech a další v Krakovské. 
„Tu jsem otevřel v roce 
2006. Den co den jsme 
tam opravovali kolem 
150 párů bot, což je na 
malou manufakturu 
slušný obrat. Věnuji se 
také zakládání dílen. Za-
učím v nich lidi, nasta-
vím jim celé podnikání 
a oni potom pokračují. 

Kromě  oprav tu také ši-
jeme zakázkové boty na 
míru. Co se týče kůží, na-
bízíme rozmanitý výběr. 
Vyrábíme z nich exklu-
zivní páry obuvi s prv-
ky kůží z ryb, rejnoka, 
hadů, aligátora, varana 
či pštrose a klokana,“ vy-
světluje Shlein a dodává, 
že jeho zákazníky patří 
například bývalá první 
dáma Livie Klausová. 
Ručně šité boty zde vy-
jdou až na dvacet tisíc. 

Vladimir Shlein 
ve svém obchodě

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

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

NAVRÁTILOVA 12, STARÉ MĚSTO
Švec Vladimir Shlein
z Navrátilovy ulice je 

Tradiční české obchody provozované českými živnostníkyTradiční české obchody provozované českými živnostníky

NAVRÁTILOVA 12, STARÉ MĚSTO
běloruské kořeny. Do 
svých provozoven chodí 

Kromě  oprav tu také ši-
jeme zakázkové boty na 
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PODPORUJEME 
MÍSTNÍ 

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

OPRAVNA OBUVI
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Opravna
Každá bota 
je originál

GROTESKNÍ SBOHEM: VSTUP V ROUŠKÁCH A PO DVOJICÍCH ● POVINNÉ ROZESTUPY ● ŽÁDNÉ SVÍČKYŽÁDNÉ SVÍČKY

 LIDÉ SE V RUDOLFIN U POKLONILI PAMÁTCE 
  REŽISÉRA MENZELA.  CO MU HRÁLI NA CESTU?

Kondolenční kniha 
v Rudolfi nu

Jiří 
Menzel Mozart
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Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 za grantovou 

podporu

Byla to krásná doba, kdy šla rozpustilá Nataša z role do 
role a střídala náruče jako klobouky. Problém nastal, když 
se mezi jejími milenci začali množit nacisté. Jednoho dne 
zvedla oči k nebi. Houpala se tam smyčka šibenice.

DOJEMNÝ PŘÍBĚH ROZPUSTILÉ NATAŠI
Umělecké příjmení si Na-
taša zvolila podle svého 
dědečka, profesora Ja-
roslava Golla, význam-
ného českého historika. 
Pocházela ze zámožné 
rodiny. Byla dcerou vý-
znamného poslance F. X. 
Hodáče. 
Studovala v Praze na Fi-
lozofi cké fakultě UK a ta-
ké v Anglii. Byla jazykově 
nadaná, hovořila fran-
couzsky, anglicky, ně-
mecky a rusky. Herectví 
a moderní scénický tanec 
studovala soukromě.
V roce 1935 přijala an-
gažmá v Divadle na Vino-
hradech, kde působila až 
do roku 1944. V angažmá 
v Městských divadlech 
pražských byla nicméně 
až do roku 1971, kdy ode-
šla na odpočinek.
Největší popularitu jí při-
nesl fi lm. Díky komedi-
álnímu talentu točila za 
protektorátu jeden fi lm 
za druhým, hlavně ve 
fi lmech režiséra Marti-
na Friče. Populární pár 
vytvořila s Oldřichem 
Novým, s nímž si zahrála 
například ve fi lmech Roz-
tomilý člověk, Kristián, 
Eva tropí hlouposti nebo 
Hotel Modrá hvězda.
Druhou linii jejího he-
reckého repertoáru před-
stavovaly role dívek ro-
mantického založení ve 
fi lmech Otakara Vávry.

V období protektorátu 
měla Gollová milostný 
vztah s Wilhelmem 
Söhnelem, jenž zastá-
val významnou pozici 
v Českomoravském fi lmo-
vém ústředí, které v do-

bě německé okupace pro-
vádělo dozor nad českou 
kinematografi í. Milostný 
poměr se Söhnelem měla 
předtím také další hvěz-
da českého fi lmu Adina 
Mandlová. Než jí ho Gol-
lová přebrala, byly obě 
herečky dobrými přítel-
kyněmi.
Na sklonku války se Gol-
lová přihlásila jako dob-
rovolnice pro ošetřování 
vězňů v Terezíně. Naka-
zila se tyfem, ale ani to 
nepomohlo a Nataša tak 
tak unikla popravě za ko-
laboraci. 
Problémem byl také fi lm 
Komm zu mir zurück, 

kde hrála pod pseudony-
mem Ada Goll. Její fi lmo-
vá kariéra byla po válce 
na více než deset let pře-
rušena a už nikdy později 
se nevyrovnala dřívějším 
úspěchům.
Filmový comeback pro 
ni v roce 1951 připravil 
Martin Frič v komedii 
Císařův pekař - Pe-
kařův císař, kde v roli 
Sirael nahradila původně 
zamýšlenou Irenu Kačír-
kovou. Na dlouhou dobu 
šlo o její poslední výraz-
nou roli.
V roce 1947 se vdala za di-
vadelního režiséra Karla 
Konstantina. Její život-
ní láskou však byl Tris-
tan Tzara, francouzský 
básník, otec dadaismu, 
se kterým se seznámila 
v Paříži už v roce 1932, 
když se v Paříži účastnila 
taneční soutěže. Stýkali 
se až do roku 1948.
Poslední velkou roli měla 
v komedii Drahé tety a já, 
kde ztvárnila jednu z ti-
tulních rolí, čipernou te-
tičku Fany. Svoji posled-
ní fi lmovou roli získala 
v dramatu Konečná sta-
nice, odehrávajícím se 
v domově důchodců.
Zemřela v Praze téměř 
opuštěná a v ústraní v do-
mově důchodců v Krči. Je 
pochována v hrobce rodi-
ny Hodáčových na vyše-
hradském hřbitově.

Tak tak unikla 
popravě kvůli 

pletkám 
s nacistou

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

257 531 839

DAVID 
PHILIPP 
SPOL. S.R.O.

Co nabízíme: 
● Vedení účetnictví ● 

Kompletní mzdový servis 
● Analýzy struktury 

a výše nákladů ● Krizový 
fi nanční management  ● 
Založení a likvidace spo-
lečností ● Administrativní 

správu nemovitostí ● 
Komunikaci i v angličtině

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

Kultovní scéna 
ve fi lmu Eva tropí 

hlouposti

Z dobového tisku: 
Nataša a Adina. 
Umělkyně 
jdou na pláž

Umělkyně 
na pláži

Šibenice 
na Pankráci
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Pokračování příště
Zločinní žháři zapálili...

Pokračování příště

A v brzku byla celá obec 
v plamenech

POHOŘELÍ (1/3) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1920)VÁŠ INZERÁT 

DO TĚCHTO NOVIN 
VYROBÍME ZDARMA 

Volejte Monice, 
tel.: 777 556 578

e-mail: 
inzerce@staromestskenoviny.eu
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DOJEMNÝ PŘÍBĚH ROZPUSTILÉ NATAŠI
Kalendárium 
Starého Města

Zuzana 
Dřízhalová

HEREČKA

Eduard 
Herold
MALÍŘ

ZÁŘÍ

● Václav K. Klicpera 
*23. 11. 1792 Chlumec 
nad Cidlinou 
†15. 9. 1859 Praha
Dramatik, Stavovské 
divadlo.
 
● Josef Frankovský 
*13. 5. 1840 Praha 
†15. 9. 1901 Praha
Komik, Prozatímní 
divadlo.
 
● Otakar Vávra 
*28. 2. 1911 Hradec Králové 
†15. 9. 2011 Praha
Režisér, scénárista. 
Jeho žáky byli Miloš 
Forman, Jiří Menzel, 
Věra Chytilová... 

● Ludmila Červinková 
*29. 4. 1908 Praha 
†16. 9. 1980 Praha 
Pěvkyně, Národní 
divadlo. 

● Eduard Herold 
*16. 9. 1820 Praha 
†5. 8. 1895 Praha
Malíř, ilustrátor. 

● Zuzana Dřízhalová 
*27. 1. 1975 Praha 
†16. 9. 2011 
Herečka, hostovala 
v Národním divadle. 

Otakar 
Vávra

REŽISÉR

Ludmila 
Červinková

PĚVKYNĚ

POSLEDNÍ FOTO
NATAŠA GOLLOVÁ
*27. února 1912, †29. října 1988
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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

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.

UČENÁ TOULKA MAGICKÝ PETŘÍN. STRMĚ 
SCHODY, ZAMČENÁ KAPLE A OHEŇ SMÍŘENÍ
Byla Učená toul-
ka  Magický Petřín. 
KampaNula pořádala 
v neděli 13. 9. kveče-
ru. Start byl nahoře 
v Hellichově ulici, kde 
proběhlo přivítání 
a seznámení s historií 
místa – kostely, Praž-
ský práh, Pražské 
jaro…
Toulku vedl historik Jan 
Kroča (www.jankroca.cz) 
z ASTRO PRAHA, gloso-
val Dr. Jiří Kučera.
Stoupání strmě sady 
s dendrologickými vsuv-
kami. Krátké oddechy 
byly nutné. Kaple Karme-
litánů – bývalá observa-
toř nedobyta, zapůjčený 

klíč ji neodemkl – nový 
pokus bude příště. Vojí-
řova štola otevřena byla 
díky rodině Řehákových 
ze SPELEO, s.r.o. a Hor-
nickému spolku – Dr. 
Kaňka krátce popsal his-
torii dolování na Petříně. 
Pozvání na podrobnou 
Toulku s díky přijato.
Stoupáno dále do ta-
jemných míst lesa a skal 
s jeskyněmi i oltáři ka-
tolickými i pohanskými. 
Výhled od sochy p. Marie 
vedle kláštera Strahov-
ského byl úchvatný. 
Pod vedením sestry Xa-
very od Boromejek se-
stoupeno do zahrad, 
kde oheň i pečení a pak 

i Floklor Trio nadchlo 
všechny, včetně chovan-
ců ústavu sociální péče 
všeho věku. 
Tma i voda později uha-
sily oheň a zakončeno 
v uličkách malostran-
ských bez busu i tramva-
jí. Zvláště muzikantům 
s basou pomohlo nejen 
k radostné psychičce 
a taky tedy fyzičce, že...
Nemocen byl ornitolog 
J. Cepák - kroužkování 
ptactva příště.
Cca 25 účastníků, vybrá-
no 1600 Kč. Počasí nád-
herné. Těšíme se na Toul-
ky další. Vše i fotky budou 
na Fb KampaNula.

Sepsal J. Kučera PodzemíStráň

Oheň 
u Boromejek

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

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

Naše významné akce 

POŘÁDÁME

● Vždy třetí pondělí 
18 h
TOULKA TAROTEM 
Kavárna Deli Maltez na 
Maltézském náměstí. Tarot 
Klub 015. 
Dr. J. Hůlek

● Středa 23. září 
TOULKA: Katedrála sv. 
Víta (Richard Haendl) 

● Čtvrtek 22. 10.
18 - 21 h 
Odložená KONFERENCE 
KAMPA, MALÁ STRA-
NA STŘED SVĚTA 
BÁSNÍCI + HYDEPARK

● Vycházky pro rodiče 
s dětmi Malou Stra-
nou, Kampou s Petrou 
Dvořáčkovou: 
www.prahahrave.cz, tel. 
731 802 799 
www.facebook.com/pra-
hahraveRezerv: info@
prahahrave.cz

DOPORUČUJEME

● ČTVRTKY 
MALOSTRANSKÉ 

TRHY

● STŘEDY 
OZDRAVNÁ CVIČENÍ 
(RELAX ARTE 
SANATORIUM) 
Od září opět tělocvičny škol 
na Malé Straně. Středy 2. 
a 9. 9. Gymn. Josefská 5, 
od konce září po + pá ZŠ 
Karmelitská + st Gymn. 
Josefská 5. Info Petra Kru-
lichová: 604 765 273, www.
relaxartecentrum.eu

● STŘEDY 
od 19  h

TURAS BASKET 
REKREAČNÍ, MUŽI, ŽENY. 
Od září tělocvična Gymna-
zia Josefská 5. 
INFO: JARA SVÁTEK 
tel.: 605 131 136

● Sobota 19. 9. 
MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ + pravé 
HORŇÁCKÉ SLAVNOS-
TI, muziky, sbory
 
● Čtvrtek 24. 9., 17 h
VYLEPOVACÍ 
VÝSTAVA EUGENA 
BRIKCIUSE

● Čtvrtek 1. 10. odpoled. 
DEN SENIORŮ  
v parku na Kampě, hudba, 
tanec.

● Sobota 3. 10. 
PÁLENKY VE VOJA-
NOVÝCH SADECH 
(SOPMSH)

● Pátek 6.11. 
DIVADELNÍ BIENÁLE 
KPGM v Malostr. besedě

● Sobota 7. 11. 
CANDRBÁL V MALO-
STRANSKÉ BESEDĚ 
(SOPMSH)
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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

Vážená redakce,
je opravdová radost číst 
si Staroměstské noviny 
v Praze bez turistů. Sedím 
nedaleko Týnského chrá-
mu, kochám se pohledem 
a zbrusu nový Mariánský 
sloup a cítím se dojatě. 
Děkuji!

Jana Vajžvaldová, Praha

GLOSA DNE

...A MY, ZOUFALÍ CTIRADOVÉ. SKRZE 
ROUŠKY NA ROH ZATROUBÍME...

Je normální a správ-
né, že se občas do 
popředí všeobecného 
zájmu dostává téma 
spravedlivého uplat-
ňování žen, a to na 
všech frontách pro-
fesního života. 
Ne všude se to stopro-
centně daří, ale kde musí 
naše feministky přímo 
výskat radostí, jsou řídí-
cí místa úřadů hygieny. 
Všimněte si,  každý  den 
na všech úrovních za hy-
gienu v televizi vystupují 
jen samé hygieničky. 
Od okresu až po tu hlav-
ní, republikovou. Důvod, 
proč poodešel pan Pry-
mula, nebyla závist pana 
premiéra na četnost jeho 
mediálních výstupů, ale 
to, že není žena. Prostě 
na hygieně o chlapa ne-

zavadíte. Dokonce, jak 
jsme hráli fotbal se Slo-
váky, mělo naše mužstvo 
přidělenou hygieničku, 
ne hygienika. Taky po zá-
pase celý mančaft přesto, 
že jsme vyhráli, okamžitě 

rozpustila. Prý vlítla do 
kabiny a sprchujícím se 
borcům oznámila nekom-
promisní verdikt. 
Je to něco jako dívčí vál-
ka, Alois Jirásek by se ne-
stačil divit, když by viděl, 
co se dneska děje. V kaž-
dém okrese Vlasta, obr-
něná rouškou, odsuzuje 
to mužské plémě tam, 
kam patří. 
A my, zoufalí Ctriradové, 
k tomu ještě z plných plic, 
co nám respirátory do-
volí, na roh zatroubíme. 
Takhle nějak by to pan 
středoškolský profesor Ji-
rásek napsal ve svých Sta-
rých pověstech českých, 
kdyby je psal dnes. A jistě 
by z logiky věci nezapo-
mněl upozornit, že kněž-
na Libuše byla Číňanka.

SN září 2020

Libuše 
byla muž?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.

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

V posledních dnech 
se v Praze opět rozho-
řel lítý boj o hazard. 
Vedení magistrátu, 
respektive Hana Mar-
vanová, by totiž chtě-
la zcela zakázat hrací 
automaty. 
Řada starostů se ale bouří 
a mezi nimi také náš sta-
rosta Petr Hejma.
Praha 1 byla vždy rájem 
hazardu, nehledě na to, 
kdo zrovna seděl na rad-
nici, a je jím s 21 kasiny 
a cca 1067 automaty do-
dnes. 
Výnosného byznysu se 
nechce vzdát ani nyní, 
i když je nutno přiznat, 
že ke cti radnice s jistým 
omezením počítá. 
Ale například jen v jed-
nom “kasinu” Happy Day 
na Václaváku zůstane 
118 automatů nadále. Na 

celostátní úrovni tenhle 
druh podnikání dokonce 
podporovalo samo mini-
sterstvo fi nancí. 
Spolu s různými politic-
kými snahami o regulaci 
hazardu a různými po-
voleními jen pro někoho 
jsou tyto vlivy příčinou  
současného podivného 
stavu. Ten kritizuje mimo 

jiné také Antimonopolní 
úřad. Ofi ciálním argu-
mentem proti zrušení 
heren jsou příjmy do roz-
počtu, ale ať si každý za 
sebe dosadí důvody a ar-
gumenty pro a proti. 
Tipnete si, jak to celé do-
padne tentokrát?
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

ZÁKAZ HRACÍCH AUTOMATŮ: 
STAROSTOVÉ SE BOUŘÍ 

Vrátit se zpátly k hře 
Člověče nezlob se 

dokáží jen silné povahy

Panna je čas sklizně, 
přebírá, co si pone-
chá, co je  pro ni (pro 
nás)  výživné, a co na-
opak. 
Je to období času země, 
analýzy, racionality, uze-
mnění a taky realiza-
ce ohnivých nápadů 
a vzplanutí... do reálné 
podoby z předchozího 
znamení Lva.
Po bouřlivém a hor-
kém létě přichází  úleva. 
Letošní slavná troj-
konjunkce planet ve 
znamení Kozoroha 
- Jupitera, Saturna 
a  Pluta dostává od 
Slunce a Merkura ze 
znamení Panny pod-
poru. 
Od Venuše ze znamení 
Raka, která je s touto 

konstelací spojena opo-
zicí, dává vhledy pro 
hodnocení a přehodno-
cování. Ohnivý Mars, 
procházející Beranem,  jí 
v tom dodává dramatic-
ký potenciál.
Mars sám by se rád 
rozeběhl a dělal smělé 
činy, ale je brzděn svým 
zpětným pohybem a taky   
disharmonickým  aspek-
tem od planety Saturn. 
Je to vhodná energie pro 
nedokončené fáze a cyk-
ly a minulost. Panna je 
obdobím trpělivosti, pře-
bírá jako Popelka hrách 
od popela. 
Dne 22. září Slunce 
již vstupuje do zna-
mení Vah a nastává 
podzimní rovnoden-
nost. 

ASTROVHLEDASTROVHLEDASTROVHLED

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V ZÁŘÍ

TRPĚLIVÁ PANNA 
PŘEBÍRÁ HRÁCH...

ASTROLOŽKA 
DAGMAR KOCŮRKOVÁ
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7. a 8. 10., 20.30 h, Malostranská beseda
BRATŘI EBENOVÉ

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

● 3., 5., 12., 19., 26. 
10., 20 h
7 pádů Honzy Dědka
● 11. 10., 19 h
321 Jedem: HOST PROF. 
CYRIL HÖSCHL
 ● 18. 10., 19 h
Pingls aneb Hot Café Re-
vue/ Lindo, hop! a OPSO
 ● 21. 10., 20.30 h
Ivan Hlas Trio
 ● 23. 10., 20.30 h
Vladimír Mišík a ETC + 
The Amplified Acoustic 
Band
● 24. 10.
Martin Kratochvíl a Jazz Q 
křest alba Amulet
● 25. 10.
Folkteam
● 28. 10., 20 h
Potlach - host: Jitka 
Vrbová
● 29. 10., 20.30 h
Bachtale apsa

GALERIE
Jan Saudek „85“ Život do 
18. 10. 2020

ŘÍJEN
Program (výběr)

Náš 
TIP

VYŘEŠTE POMOCÍ HOMEOPATIE 
své akutní i chronické dlouhodobé 
zdravotní obtíže ● záněty, migrény, 
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy 
učení a  sociálního chování dětí ● de-
prese, stavy marnosti a pocit života bez 
radosti ● alergie včetně potravinových 
intolerancí ● ekzémy

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

PORADNAPORADNA

K

Kulturní nást ěnka    
NAŠE SMĚLÉ TIPY

DASHA: O TROCHU 
VĚTŠÍ KONCERT
6. 10. v 19 h
Divadlo Hybernie
Tradiční koncert zpě-
vačky s jedním z nej-
zajímavějších hlasů. 
Letos se můžete těšit 
na Pájky Pájk s Marti-
nem Kumžákem a za-
jímavé vizuální efekty.

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

257 531 839

LINKA 
POMOCI 
OBČANŮM
724 021 789 
224 948 465

Bratři Ebenové, to 
je parádní kapela 
tří bratří Ebeno-
vých (Marek, Kryš-
tof, David) a dalších 
předních českých 
hudebníků (Pavel 
Skála, Jaromír Hon-
zák, Jiří Zelenka). 
Koncertně hrají prů-
řez tvorbou od prvního 
alba Malé písně do tmy 
(1984) až po poslední 

Čas holin (2014), které 
je svým obsahem čím 
dál tím aktuálnější. Sy-
nové významného hu-
debního skladatele Pet-
ra Ebena (1929 - 2007) 
dostali klasické hudební 
vzdělání, zároveň však 
vstřebávali vlivy mo-
derní folkové, jazzové a 
rockové muziky. Na čes-
ké hudební scéně jsou 
jedineční.

Koncert - Středa 23. 9. v 19 h
LETENSKÝ DIXIELAND 
Kavárna Čas, U Lužického semináře 15, Malá Strana 
Večer plný pravého jazzu. Největší hity minulého století. 
Vstupné je dobrovolné, ceny v kavárně mírné! Těšíme 
se na vás. Rezervace míst na telefonu 257 225 400.
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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
Staroměstské noviny 
říjen 2020 / XI. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner 

● Redakce: Jiří Pěkný 
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Franz Kafka: PROMĚNA (42.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř nachází výhody proměny v hmyz

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

Jedna strana těla se zved-
la, šikmo trčel v otvoru 
dveří, bok měl celý roze-
dřený, na bílých dveřích 
zůstaly ohavné skvrny, 
brzy uvízl úplně a sám od 

sebe by se už nebyl do-
kázal pohnout, nožičky 
z jedné strany nahoře 
třaslavě visely ve vzdu-
chu, z druhé strany byly 
bolestivě přitlačeny na 
zem - vtom dostal zezadu 
od otce mohutnou ránu, 
jež ho teď opravdu vysvo-
bodila, a silně krváceje...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Pokračování příště

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

Prokletí třaslavých nožiček

inzerce

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci.  Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní 9., III. 
patro.  Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Hvězdný bazar, Jungmanno-
va 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 Rudolfi na, Křižovnická 
10. 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 Coff ee House, Palackého 7. Galerie Nová 
síň, Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik 
Prague Art – Starožitnosti, Panská 1.  Náš bar, Táborská 117/21, Nusle. CK 
Quality Tours, Myslíkova 174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dláždě-
ná 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. Farran-
go, Dušní 15. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Vinotéka Bacco, 
Praha 2, Bělehradská 28. 

odběrních míst50

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

místem? Chcete se stát odběrním 

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

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

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Tohle je hodně těž-
ké. Na rohu jakých ulic je so-
cha muže na obrázku?  
Nápověda: To si zaslouží vel-
kou nápovědu: Muž je havíř.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: U černého koníčka, Malé ná-
městí 14 (koník má nyní modrou 
barvu). Správně: Jaroslav Svatek 
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Slavné ženy
Pěvkyně Národního divadla

Vlasta Urbanová

Vlasta Urbanová (1914 
- 2004) byla vynikající 
operní pěvkyní Národ-
ního divadla. Její hvězd-
nou dráhu odstartoval šéf 
opery Národního divadla 
Václav Talich. Zpíva-
la mnoho krásných rolí, 

zejména v operách Ver-
diho, Pucciniho, Bizeta, 
Gounoda a také Mozarta.
Vystupovala také v Belgii, 
Nizozemí a Švýcarsku. Až 
do své smrti byla provdá-
na za dirigenta Národního 
divadla Jiřího Jirouše.

Václav 
Talich, 

dirigent

Alois 
Hába, 

skladatel
Nejen s loutnou 
dokázala divy

Jiří 
Jirouš, 
manžel



inzerce

Příští číslo vyjde
15. října

Volejte Monice, tel.: 777 556 578. 
Noviny k vyzvednutí v Info centru, 

Radnická 8, Brno - střed

Seženete i v Brně

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Aktuální vtip z hodně starých novin

Proč čtu
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Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

ONDŘEJ KOBZA
Performer

...čelí kritice, že 
jeho akce Pro-
střený Karlům 
most způsobila 
vlnu koronaviru. 

Tip: Čtenáři SN

Mazlíčci 
Starého Města

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

MARKÉTA 
ŠLAISOVÁ

Fyzioterapeutka
„Staroměstské noviny 

čtu, protože jsou příjem-
nou masáží mé duše.“

„Já jsem ti říkala, Jindro, že není radno si zahrávat s módními trendy. 
Teď si všichni myslí, že je kolem nějaká epidemie...“ 

OFÉLIE
Fotografi i své kočky 

poslala čtenářka 
Alena Jiřičná

ze Starého Města


