Noviny, které si píší čtenáři sami

10 000
výtisků

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

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 5/ roč. XII
15. květen 2021

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

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

Utajený syn

Karla Högera
slaví 90 let
Kapitán Korda

výročí

44

př Míst
íbě ní
hy

í
let úmrt
Karel Höger

S dobrodruhem Zdeňkem
Špačkem si povídala
Monika Höppner

REKONSTRUKCE
Staroměstského
jezu

Čtěte na str. 6 - 7

str. 4 - 5

inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen na
místní živnostníky straně 5

CAFÉ PLATÝZ
Národní 37, Staré Město
Petr Hejma, starosta Prahy 1:
„Je to místní poctivá živnost,
která si zaslouží naši podporu.“

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

Foto: Roman Korda

Na stop ě

Patrik a nga
Usměvavá Nga se synem
Patrikem otevřeli podnik
BoBoQ v Karlově 20. Přijďte
na osvěžující bubble tea!

MINimarket aida

Speciality z celé
bývalé Jugoslávie

NABÍZÍME:
Čevabčiči, lepinja, ajvar,
kajmak, burek,
baklava, Cedevita, víno,
Poli klobása, Argeta
paštiky, Eurocrem
a mnoho dalšího.
Také nákup rozvážíme.
Těšíme se na Vás!

●Otevřeno: pracovní dny 7 - 20 h, víkendy 8 - 19 h
●Tel.: 721 572 371 ●Adresa: Holečkova 1205/95,
Praha 5 ●Web: www.minimarket-aida.cz

Foto: Míra Lédl

Foto: Monika Höppner a archiv

Čtěte exkluzivní rozhovor se
Zdeňkem Špačkem, synem
Karla Högera, nejen o tom,
jak se dozvěděl, že známý
herec je jeho otcem.

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Gurmánův
koutek
originální
perníčková
čokoláda
75

Kč

jejda! agresivní
OPILEC ŘÁDIL
NA STAROMĚSTsKÉM
NÁMĚSTÍ

Betlémské
náměstí 8.
Choco Café

Jednou větou...
Monika
Höppner

Redakce
Staroměstských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Čím víc čtou,
tím hůř střílej.
Slyšeno: V tramvaji

Počasí

21°C

květen
Májová voda vypije
všechno víno

Posílejte
nám své tipy!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Opilý řidič
se chtěl prát
Pěkně si zavařil opilý
a agresivní řidič (38),
který vjel 9. 5. autem na
Staroměstské náměstí.
Zaparkoval, vypotácel se
z vozu a obtěžoval kolemjdoucí.
Po příjezdu policie nebyl
schopný uvést jméno, byl
agresivní a několikrát policisty vyzval se zaťatými
pěstmi k zápasu se slovy:
„Já jsem zápasník!“ Řidič

odmítl jak dechovou zkoušku na místě, tak následné
lékařské vyšetření, které by
prokázalo, zda řídil pod vlivem alkoholu. Policie nakonec musela proti muži použít slzný sprej a v poutech
ho odvedla na oddělení.
„Celý případ policisté ještě
prověřují a vyhodnocují
důkazní materiály,“ uvedla
mluvčí policie Hana Křížová.

Anketa Staroměstských novin

Váš nejoblíbenější
podnik?

Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
Vltava

Roman
Korda

Principál Divadélka Romaneto

Staré
město

9 037 obyvatel

„Mnoho podniků
je nejlepších.
Třeba Duende na
Starém Městě.“

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Hana
Francová
HaFstudio,
varhanice

„Mou oblíbenou „Kavárna Slavie.
kavárnu EBEL Kvůli nezměněné
v Řetězové
atmosféře,
zardousil covid. kterou mám už
Hledám jinou...“
léta ráda.“

Důležité
telefony

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

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Radim
Fiala

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (11)
Mluvčí mladé
generace

Doktor
z Ordinace

„Kantýna
UMPRUMky
u Rudolfina.
To byl pro mě ráj
před dvaceti lety.“

„Kavárna Slavie,
tam je pěkný
výhled a můj
táta tam napsal
hodně básní.“

„Čili: určitě
U Jelínků.
A pak… Kolik na
to máme
prostoru?“

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Zpravy

BYLO TO O
NAVALIS

Davy lidí zaplnily 15. května Karlův
most při slavnostech Navalis, které
se poprvé konaly v roce 1715. Všichni byli šťastní, že se akce vzhledem k proptipovodňovým a covidovým opatřením vůbec uskutečnila.
Slavnosti začaly v podvečer v katedrále svatého
Víta na Pražském hradě
mší, kterou sloužil kardinál Dominik Duka. Procesí pak vyrazilo Nerudovou ulicí na Karlův
most, kde mu přihlížely
stovky lidí i přesto, že zvýšená hladina Vltavy organizátorům neumožnila
uskutečnit regatu veslic
ani otužilecké plavání.
Ve stejné době se na půl
hodiny rozezněly zvony
z kostelů zasvěcených
svatému Janu Nepomuckému. Mělo jich být nejméně 300, tedy počet připomínající výročí světce.

Program zakončil tradičně koncert na hladině
Vltavy, který ještě jednou
připomenul roli zvonů
při letošních slavnostech
symfonií s názvem Svatojánské zvony. Pro letošní
ročník ji složil skladatel,
dirigent a držitel Českého
lva Kryštof Marek.
Svatojánské slavnosti se
konaly v Praze poprvé
v roce 1715, současní pořadatelé v čele s převozníkem a ředitelem Muzea
Karlova mostu Zdeňkem Bergmanem je
obnovili v roce 2009.
Děkujeme za tak krásnou
akci pro naši Prahu!

inzerce

Foto: FB Kláry Hášové
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

FOUS, ALE SLAVNOSTI
NAKONEC PROBĚHLY

Na můj
pas kolku
netřeba

Karlův most a svatý
Jan Nepomucký

Bouřlivý
rok
1921

Foto: Youtube

ště
Krásná berta: Bojovnice
za bezvízový styk
Slečna Berta Čulíková z Karlovy
ulice bojovala za možnost cestování bez dokladů. Výhodně se
vdala do Jižní Afriky.

Malý oznamovatel
staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

Staroměstské noviny jsou největší
noviny na Starém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.
inzerce

Právě vychází: Žertovná kniha básní
Ondřeje Höppnera
Včetně nepřekonatelné:
umřela mi ponožka
Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.
Za čas i druhou
našel jsem tuhou...
Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

K mání v ateliéru
pavla & olga, tržiště 6
nebo volejte monika 777 556 578
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Tema

REKONSTRUKCE STA
ZAČALA. HURÁ, BUDE

Co nového v redakci

Redakční fenka
povýšila

při rekonstrukci se POUŽIJE DUBOVÁ KONSTR
Deniska pózuje
v novém pelíšku
Redakční fenka Deniska oslavila 27. dubna pěkné 5. narozeniny. Sláva to byla veliká! Šťastná členka redakce dostala nový
pelíšek, který hned vyzkoušela
a velmi si ho se štěkotem pochvalovala. „Je úžasně pohodlný a příjemný,“ okomentovala upřímně dárek
Deniska, kterou redakci věnovala
Olga Michálková z Ateliéru Pavla
& Olga Fashion Gallery na Tržišti.
Deniska byla také povýšena na
post redaktorky rubriky: Nic mi
neuteče aneb Staré Město očima fen(k)y. Povýšení je to zasloužené. Přece jen pěkných pět
let ťapá fenka po Starém Městě,
stopuje zajímavá témata, pomáhá
s distribucí novin, rozhovory a rozplétá zdejší kauzy. Hodně štěstí!

Státní podnik Povodí Vltavy zahájil rekonstrukci Staroměstského jezu. Opravy potrvají do
roku 2024 a celkové náklady se
vyšplhají na 112 milionů korun.
Rozhodnutí o rekonstrukci Staroměstského
jezu předcházely závěry
z technickobezpečnostní
prohlídky, které odhalily
v konstrukci historického, památkově chráněného vodního díla závažné
závady. Opravu provádí
firma Metrostav.
„Rekonstrukce navrací
jez do původní podoby tzv. pražského typu
jezu. Jsem si proto jistý,
že první stavitelé Staroměstského jezu by byli
rádi, kdyby viděli, jak
o toto vodní dílo pečuje-

me i po několika staletích,“ vysvětlil generální
ředitel Povodí Vltavy
Petr Kubala.
Staroměstský jez se
nachází mezi Kampou
a Novotného lávkou.
Postaven byl ve 13.
století a od té doby
prošel několika úpravami.
Dílo dlouhé 321 metrů se významně podílí
na podobě historického
jádra Prahy a od roku
1958 je zapsáno na seznamu nemovitých kulturních památek.

Foto: Míra Lédl a archiv Muzea hl. m. Prahy

Foto: Monika Höppner

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Oprava jezu je již
v plném proudu

Radostné jaro přeje
všem čtenářům
malostranská agentura
Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

Pracujeme pro vás rádi od
roku 1994!
Tržiště 13, Malá Strana
Tel.: 257 534 130, 606 688 982
turist@airtickets.cz, www.lesser.travel

Homeopatická
poradna

Ing. Klára Pletichová, MBA., RHom.

Vyřešte pomocí homeopatie
své akutní i chronické dlouhodobé
zdravotní obtíže ● záněty, migrény,
bolesti klobů, bolesti hlavy ● poruchy
učení a sociálního chování dětí ● deprese, stavy marnosti a pocit života bez
radosti ● alergie včetně potravinových
intolerancí ● ekzémy

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com

Základem sbírky Jana a Medy Mládkových a zároveň
stálé expozice Musea Kampa jsou dvě kolekce dvou
výjimečných umělců: Františka Kupky a Otto Gutfreunda. Nově instalovaná expozice představuje jednu z nejvýznamnějších kolekcí děl Františka Kupky, průkopníka
abstraktního umění. Výstava je rozšířena o dlouhodobé
zápůjčky děl Kupky a součástí expozice je rovněž výstava
soch Otty Gutfreunda.
PETER ORIEŠEK,
KRYŠTOF HOŠEK:
SOMA SEMA
do 30. 5.
Dvojvýstava
sochařských individualit, které
od sebe dělí celá generace. Mladší z obou
autorů, Kryštof Hošek,
byl během své kariéry
s Orieškovou tvorbou
v úzkém vztahu díky rodinným vazbám. Oba autoři pracují primárně s figurou či s jejími fragmenty.
VLADIMÍR
JANOUŠEK: TIMES
do 6. 7.

Sochař Vladimír Janoušek absolvoval Vysokou
školu uměleckoprůmyslovou v ateliéru Josefa Wagnera. Spoluzakládal uměleckou skupinu UB 12.
Autor monumentálních
realizací i komorních
soch reprezentoval Československo na světové
výstavě Expo ´70 v japonské Ósace. Jeho dílo
nebylo dosud v celé šíři
publiku představeno.
Rudé století
do 1. 8.
Výstava v parku Kampa
reflektuje století existen-

František Kupka,
Studie opice
ce KSČ a jejího vlivu na
společnost. Projekt představí dějinné mezníky politické strany a připomene
komunistickou cenzuru
a propagandu.
online akce
Připravili jsme pro vás
ON-LINE AKCE! Vše najdete na fb, instagramu
a webu muzea.
● Sběratelka umění
Meda Mládková
Workshop o sběratelství.
Muzeum je od 3. května
opět otevřené! Přijďte.
Těšíme se na Vás!

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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AROMĚSTSKÉHO JEZU
E VYPADAT JAKO DŘÍV!

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

RUKCE A KAMENNÉ DESKY MÍSTO stávajícího BETONU

černá
kronika
Zemřel
profesor
Jan Císař

Jan Císař

Ve věku 89 let zemřel 14. 4. 2021 divadelní pedagog, dramaturg,
historik a kritik profesor Jan Císař. S DAMU
byl pracovně spjatý
neuvěřitelných 70 let.
Čest jeho památce!

Staroměstský jez s vorovou
propustí v roce 1793
inzerce

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

CAFÉ PLATÝZ

Národní 37, Staré Město
A díky širokému výběru
zajímavých pokrmů nejen z české kuchyně si
zde to své najde skutečně úplně každý i během
současné krize. „Naše
filozofie je jednoznačná.
Cílíme na lokální klientelu a kvalita u nás rozhodně není vykoupena
nějakými menšími degustačními porcemi za
přemrštěné ceny,“ představuje podnik jeho provozní Petr Dřevíkovský. A my to můžeme
jednoznačně potvrdit.

Už při vstupu na vás
dýchne téměř prvorepubliková
atmosféra.
Design interiéru je skvělou kombinací moderních a retro prvků, které
spolu ladí. V roce 2014
tady pod taktovkou architekta Jana Vlčka
došlo k úžasné a zároveň citlivé proměně. Nás
však zatím čeká příjemná zahrádka v této krásné pasáži Platýzu…

Provozník
Petr Dřevíkovský

podporujeme
místní
živnostníky
Pe
tr Hejma,
starosta

Více na: www.facebook.
com/cafebarplatyz

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Je dobře, že se můžeme
v této době spolehnout na podniky, jako je Platýz!“

Tabule
láká

Elegantní
interiér

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

Foto: J. Tatek

Spoléhat se na lokalitu či unikátní prostory v budovách centra
Prahy? To už je dnes
přežitá věc. Zákazníci, kteří jsou vybíraví,
chtějí víc. A ti, kdo si
skutečně vybrat umí,
vědí, že Café Platýz je
destinace, která nezklame. Restaurace
se nachází na Národní třídě v atriu zdejšího paláce.
Říkáte si, že v tom musí
být nějaký háček: nádherné prostory, gastronomický zážitek v centru
města - to bude určitě
díra do peněženky. Nebojte se, opak je pravda.
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Zpravy

UTAJENÝ SYN KARLA H
EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR SE
monika Höppner

● „Gratulujeme vám

k 90. narozeninám!
Jak je oslavíte?“
„Dal jsem si dárek. Už
jsem rozumnější, než
jsem býval… Poletím letadlem nejen nad Prahou
a redakci novin pozvu na
narozeninový let také.“
● „Díky, těšíme se. Vy
slavíte
narozeniny
v květnu a váš tatínek
herec Karel Höger
zemřel také v květnu
před 44 lety…“
„Tehdy jsem moc brečel.“
● „Co se tenkrát stalo?“
„Tehdejší ředitel Národního divadla a komunista
Přemysl Kočí dal kamarádce taty Vlastě Fabianové výpověď z divadla.
Otřesená Vlasta osudného 2. května 1977 se najednou ocitla v šatně Karla Högera a svěřil se mu,
co se jí právě stalo. Když
tady nebudeš ty, nebudu
tady ani já. A letěl do ředitelny za Kočím, tam se
šíleně pohádali... Pak už
přijela sanitka... Tata zkolaboval.“
● „To muselo být
strašné…“

„Víte, měl jsem ho moc
rád. V té době už ani nežila moje maminka…“
● „Promiňte, ale málokdo ví, že měl herec
Karel Höger syna…“
„Maminka byla o dva
roky starší než tata, který
byl nejmladším, třináctým dítětem paní Högerové. Sourozenci Kafkovi,
tedy moje maminka Marie a její tři bratři, chodili
s Karlem do školy na Mojmírově náměstí. Podnikali výpravy po okolí a rostli... A jednou v létě roku
1930 při procházce vinohradem rodiny Kafkovic
se chatička stala svědkem
lásky slečny Marie a mládence Karla. A tak jsem
se narodil já, dostal jsem
příjmení Špaček po fotografovi Lidových novin,
kterého si moje maminka
vzala. Do 10 let jsem bydlel v Brně. Maminka se
rozvedla a stěhovali jsme
se do Prahy, kam se asi
půl roku před tím odstěhoval i Karel Höger. Maminka šla do Prahy podle
mě za svou láskou.“
● „Stýkal jste se v Praze s Karlem Högerem
a jeho maminkou?“

Hledáme skladové prostory
s kanceláří cca 250 m²
pro firmu
House Services CZ.
Za vaše nabídky velmi děkujeme.

Volejte Tel.: 607 855 439

„Po přestěhování jsem se
s tatou vídal občas, více
s jeho maminkou. Tehdy
jsem ještě nevěděl, že je
mým otcem.“
● „Vzpomínáte si, kdy
jste se dozvěděl, že je
váš tatínek?“
„Byl to duševní otřes.
Řekla mi to maminka
v roce 1968, to mi bylo 36
let. V té době byla velmi
nemocná, přijela ruská
vojska, možná se v mamince hnulo svědomí…“
● „Pamatujete se na
setkání s Karlem Högerem, když jste už
celé tajemství věděl?“
„Byl jsem u něho doma.
Říkal mi: Ano, Zdenó, tak
to je... Ale jen v soukromí
jsem pro tebe tata, na veřejnosti, jako pro všechny
ostatní, jsem Karel Höger
a ty pro mě Zdenó.“
● „Jaký byl podle vás
Karel Höger člověk?“
„On byl citlivý, jemný člověk. Měl rád děti. Byl pracovitý, čestný. Tata mě
nasměroval k práci v dabingu, kde jsem pracoval
jako technik zvukové kamery, a později v televizi
jako technik zvuku. Za to
jsem mu vděčný.“
inzerce

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

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

Tata

Karel Höger se
narodil 17. 6. 1909 a zemřel 4. 5. 1977

syn

Zdeněk Špaček se
narodil 28. 5. 1931

Foto: Monika Höppner a archiv Zdeňka Špačka

4. května si připomeneme neuvěřitelných 44 let
od skonu geniálního herce Karla Högera. 28. května slaví krásných 90 let jeho utajený syn Zdeněk
Špaček. Redakce novin ho požádala o rozhovor.

Zpravy

telefon inzerce: 777 556 578
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HÖGERA SLAVÍ 90.
E ZDEŇKEM ŠPAČKEM

Kalendárium
Starého Města
květen

Marie
Rosůlková

Alois
Wachsman

Karel
Kašpar

Johana
Cavallarová

herečka

arcibiskup

architekt

pěvkyně

● Marie Rosůlková
*17. 12. 1901 Plzeň
†15. 5. 1993 Praha
Herečka. Její nejbližší jí
říkali Meryčka.
● Karel Kašpar
*16. 5. 1870 Mirošov
†21. 4. 1941 Praha
Teolog, arcibiskup.
Karel Höger s první
manželkou herečkou
Zdenkou Procházkovou

Malý Zdeněk, jeho maminka
a Karel Höger v Brně v parku

KVĚTNOVÁ

● Alois Wachsman
*14. 5. 1898 Praha
†16. 5. 1942 Jičín
Architekt a bratranec
Jiřího Voskovce. Spoluzakládal Devětsil.
● Lenka Reinerová
*17. 5. 1916 Karlín
†27. 6. 2008 Praha
Německy píšící spisovatelka.

VÝROČÍ

● Karel Šebor
*13. 8. 1843 Brandýs n. L.
†17. 5. 1903 Praha
Kapelník Prozatímního
divadla.

Vlasta Fabianová byla
dlouholetá kamarádka
a kolegyně

Zdeněk Špaček
u náhrobku svého otce

zde může
být váš
inzerát!

Kvalifikace (2/3)

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

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1921)

volejte ihned
vlídné zacházení!
telefon:

777 556 578
(monika)

e-mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

„Teď prodělám
zvěrolékařský kurz.“

Pokračování příště

„Když myslíš, že bys tak znamenité místo dostal,
tak ti těch 50 tisíc na kauci půjčím.“
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redakce@staromestskenoviny.eu

Charita

KampaNula

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

● Výstava „ASI 16“ fotografií Dr. J. Kučery
je stále v Galerii - Spolku
na Malostranském náměstí 27. Rodí se Fotopublikace JiKu 70. Dle sdělení znalců bude i pěkným
dárkem hostům Prahy 1.
● Pokračuje činnost
Spolku KampaNula.
Klub Nápadníků chystá
Učené toulky po méně
známých místech a faktech z historie a přírody nejen Malé Strany.
Prostřené stoly budou!
Fb funguje. KampaNula spojuje své aktivity se
SOPMSH, Relax Arte Sanatoriem, Klubem Za starou Prahu, Klubem Šatla-

va, spolupracuje NAPA,
Kocour Tobě, Dobrovolní hasiči. Oživí i Obce
baráčníků Malé Strany
i Hradčan. (Všebaráčnické rychtě pomůže opravě
staroslavného interiéru.
Nyní domlouváno s vedením MČ Prahy 1).
● Malá Strana je kolébkou
dixielandu.
KampaNula zřídí Fond
pro starou jazzovou hudbu hranou mladými lidmi.
Předjednáno s Malostranskou besedou, Kavárnou
Čas, Klubem Šatlava,
barem NAPA i Muzeum
hudby.
● V útulném Klubu
Šatlava se vylepšuje,

co je třeba. Otevře, jak
jen to bude možné.
● Sportovní a turistický Klub TURAS stále
pořádá Tábory pro děti,
akce Horského Klubu +
tradiční akce: Bály, Křivo-Pivokláty, Přechody,
Kostýmovky. Oddíl Basketu, co 35 let hraje rekreačně o středách (19 - 20 h)
v Gymn. Josefská, bude
jako další pododdíl spolu s Taneční školou Háty
Hlavaté zapojen do aktivit
Relax Arte Sanatoria…
● Ozdravné centrum
Relax Arte Sanatorium 3 roky 3x týdně cvičí
ve školách Malé Strany
(nyní omezeně na skypu),

klienti jsou vyšetřováni
lékaři, zapojeni maséři,
akupunktura. Chybí cvičebny… Další prostory
slíbeny vedením Prahy 1.
Opět se koncem léta pojede cvičit k moři. Jadran
pod Istrií, ostrov Losinj.
www.relaxartecentrum.eu
● Malostranským novinám pomáhá, kdo
může… Redakci nyní
vede Monika Hoppner.
Objevili se „dopisovatelé“ básníci, fejetonisté…
Nové rubriky pro čtenáře,
kteří si budou ještě více
psát noviny sami, jak již
léta doporučoval Ondřej
Hoppner.
Kuč

Fotoknížka MUDr. Jiřího Kučery s názvem:
V ČASECH PRAVDY.
V prodeji v Ateliéru
Pavla & Olga, Tržiště 6,
Galerii SOPMSH na
Malostranském náměstí 27 atd.

Naše
Našeakce
akce
www.kampanula.cz info: Lída Růžičková,
tel.: 724 346 460, mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme
● Úterý 18. 5. v 17.30 h
TOULKA PODZEMÍM
VYŠEHRAD od brány
Špičky
● Čtvrtek 27. 5. v 18.30 h
JARNÍ PTACTVO
NA PETŘÍNĚ s ornitologem Jaroslavem Cepákem.
Sraz nám. Kinských u brány
do zahrady.
● 11. - 13. června
VÝLET AUTY NA VELKÝ BLANÍK A BLÍZKÉ
OKOLÍ
● VOJANOVY SADY
NEZNÁMÉ termín upřesníme
● ROJENÍ ROHÁČŮ NA
PETŘÍNĚ pol. června
● PROSTŘENÝ STŮL na
Malostr. nám. konec června
●Z NEBOVID NA PRAŽSKÉ JARO v září
● Vždy 1x za měsíc v 18 h
Setkání s tarot
klubem 015
Učená toulka s tarotem. Dr.
Julius Hůlek 737 142 294.
● Vycházky pro rodiče
s dětmi Malou
Stranou + Kampou

s Petrou Dvořáčkovou.
www.prahahrave.cz, tel.:
731 802 799, rezervace:
info@prahahrave.cz.
Doporučujeme
● Každý čtvrtek MALOSTRANSKÉ TRHY na
Malostranském náměstí.
● Od května: Po, st, pá
OZDRAVNÁ CVIČENÍ
RELAX ARTE SANATORIA 18 - 20 h
Středy Gymn. Josefská 5,
po + pá ZŠ Karmelitská,
nebo v parku. Volejte Petru
Krulichovou: 604 765 273,
www.relaxartecentrum.eu.
KONEC LÉTA - 29. 8. až
11. 9. cvičíme u moře
v Chorvatsku 12 dní.
● BASKET
Středy 19 - 20 h muži, ženy
všeho věku. Rekreační basket v Gym. Josefská 5. Info:
Jara Svátek 605 131 136.
● V plánu je, ale dle celkové
situace zatím nejistá:
KONFERENCE KAMPA,
MALÁ STRANA STŘED
SVĚTA - BÁSNÍCI MS
+ HYDEPARK + Vinobraní - v září.

KampaNula pořádá benefiční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola,
Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků a zachování genia loci Prahy 1.

Foto: Archiv

žhavé novinky ze ŽIVOTA NAŠICH
oblíbených KLUBŮ A SPOLKŮ Z Prahy 1
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telefon inzerce: 777 556 578

Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy

Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa dne

Petr Burgr

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

V dějinách jsou místa, kdy o způsobu života našich předků
zase tolik nevíme. Ze
sporých nálezů a míst,
kde byly nalezeny, někdy jen usuzujeme, jak
před několika tisíci lety
naši předkové žili. Proto
je ve slovnících Kultura
Únětická, Mohylová,
nebo podle způsobu pohřbívání známe například
kultury
popelnicových
polí. Samozřejmě jsme
přesvědčeni, že po nás
toho zůstane víc, než několik hliněných střepů,
nebo víceméně zachovalých hrobů.
Jenže se také může stát,
že harddisky našich počítačů se rozpadnou,
flešky, cédéčka rozmočí
a naši potomci pouze ze

NA STopě

Jak nenosit roušku
ukazuje Spejbl
strohých nálezů budou
usuzovat, jak jsme vlastně v tom našem čase žili.
Možná pak naši dobu
nazvou Kulturou odstátých uší. Budou se na
základě vědeckých prací
poučovat, že našim ideálem krásy byly odstáté uši
a rozbolavěné nosy, protože jsme si z nějakých

Kateřina
Klasnová

strach o osud našich
oblíbených krámků

Každý
asi
máme
v centru místo, kde se
cítíme doma, místo,
které nám ještě turisté „nesebrali“. Když
jsem před dvaceti pěti
lety v Saské ulici objevila
krámek
Květinářství
U červeného lva, byla
jsem nadšená. Na kouzelném místě jako by se
zastavil čas - od stropu
sušené růže a velké pavučiny, které si tam záměrně i s pavouky paní majitelka nechávala a hlavně
záplava krásných květin.
Od té doby jsem k Haničce Květinářce (tak jsem si
jí uložila do mobilu a tak
už jí to jméno zůstalo)
chodila pravidelně. Když
ne pro kytky, tak se zastavit, pokochat a popovídat.
Stranou od turistického
ruchu a shonu.

Obchůdky
pro místní
Ale covid málem vše
změnil. Majitelka květinářství se vrátila ke své
původně
vystudované
profesi a jednu chvíli to
vypadalo, že krámek už
neotevře. Zachránil ho
její syn, který dnes váže
kytky stejně krásně jako
jeho máma a kterého si
pamatuju, když ještě jako
miminko spinkal mezi
kytkami.
Hned vedle navíc (po

kolika letech na Malé
Straně?) vyrostlo papírnictví. Dvojnásobný
důvod k radosti a k tomu,
proč do Saské chodit. Majitelka domu má evidentně pochopení pro své nájemníky a cit pro změnu
doby. To samé se ale asi
nedá říci o radnici Prahy 1. Už z několika míst
jsem si vyslechla nářky
nájemců obecních nebytových prostor. Pravda,
nejednalo se o žádné lukrativní provozovny jako
ty v Pařížské, ale právě
o ty obyčejně neobyčejné, které dělají Prahu 1
ještě obyvatelnou. A tak
se trochu strachuji o osud
svých dalších oblíbených
krámků… A co vy, tipnete
si, jak to dopadne?
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

důvodů nechali každý
týden šťourat v nosních
dírkách. To může být vysvětlováno jako náboženský rituál. Chudáci, kteří
měli v naší době své uši
připláclé k hlavě. Takoví
jedinci nosili zvláštní
masku, která kryla dolní půlku obličeje. Dělali
to proto, aby nebyly vidět
zuby, nebo úsměv v neslušné grimase. Taková
maska dále pomocí šnůr
kolem uší zajišťovala, aby
naše uši byly elegantně
odstáté od hlavy.
Slova pandemie, covid,
testy, rozvolňování a další
dnes tak důležité pojmy
za dva, tři tisíce let lidé
vůbec nebudou znát. Ale
uvidíme, přesněji uvidí ti,
co přijdou po nás.
SN květen 21

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

Kultura odstátých uší nás
všechny pěkně doběhla

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

Co říkají hvězdy v květnu

konečně záblesk na
lepší časy?
V průběhu května Slunce prochází dvěma znameními zvěrokruhu,
znamením Býka a od
20. května znamením
Blíženců. Býk je zemité
znamení a pomáhá stabilizovat vše, co rozpoutal
ohnivý Beran. Býkem pak
prochází i Venuše a Merkur, dlouhodobě v něm setrvává i planeta Uran, která
tvoří disharmonický aspekt
k planetě Saturn. Stabilita přichází, ale doslova na
nových strukturách, které
Uran proměňuje k vývoji situace. Během měsíce

se planety přesouvají do
vzdušného znamení Blíženců. Jedná se o volnější
pohyb a konečně budeme moci volněji dýchat.
Blíženecké planety jsou
podpořeny Jupiterem ze
vzdušného Vodnáře.
Saturn ve spojení s Uranem s sebou nese rozbíjení
zastaralých struktur, až se
klepe země. Ohnivý Mars
prochází vodním znamením Raka, kde síla se spojuje s ochranou domova
a hranic. Rak se v tom znamení chová emocionálně,
i když má příznivé aspekty.
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telefon redakce: 777 556 578

Kulturní nástěnka

Kultura
Vychází
kniha Karla
Holuba

naše smělé tipy

Salve Casanova
Giacomo Girolamo
Publikace představuje
Casanovu a společenský
i politický život 18. stol.
Kniha k dostání v Ateliéru
Foto: Archiv

Olga & Pavla na Tržišti 6,
Praha 1, Malá Strana

Jiří Lábus a Jaroslava
Kretschmerová na jevišti excelují

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

O impotenci v Ypsilonce 1. 6. v 19.30 h
Představení Hlava Medúzy si nenechte ujít ve Studiu Ypsilon, Spálená 16. V nejveselejší hře o impotenci, kterou režíroval Milan Lasica, hrají: Jiří
Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Petr Vacek…
www.ypsilonka.cz
Činoherní klub,
Ve Smečkách 21,
opět
otevřen
Přijďte 8. 6. v 19 h na
představení Tramvaj do
stanice Touha. Příběh,
v němž protipólem Smrti je Touha. Hrají: Lucie
Žáčková, Matěj Dadák,
Marika Procházková…
www.cinoherniklub.cz

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

36 Kč

Jan Hájek
s Luckou Žáčkovou

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz
inzerce

Zpěvačka Josefína (IV.)
Franz kafka, Četba na pokračování

Z hrdla zaznívá cosi

Krása Josefínina zpěvu
je tak veliká, že ani nejtupější mysl jí neodolá.
Kdyby tomu tak bylo,
musili bychom mít při
tom zpěvu především
pocit něčeho mimořádnéFoto: Archiv SN

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

ho, pocit, že z tohoto hrdla
zaznívá cosi, co jsme nikdy předtím neslyšeli a co
vůbec nejsme s to slyšet,
něco, co nám právě tato
jediná Josefína umožňuje
slyšet a nikdo jiný. To však
podle mého názoru není
pravda, já to necítím a ani
u druhých jsem nic takového nepozoroval.
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Slavné ženy

Zdena Vincíková

[

Co nového
za vodou

[

vynikající swingová zpěvačka
www.malostranskenoviny.eu

Arnošt
Kavka,
ctitel

-Pokračování příště-

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
R. A.
Dvorský,
kapelník

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

?

kde to je

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Kde je na Staroměstském náměstí tato socha anděla? Nápověda: Je
překvapivě blízko Zlatému
kohoutovi.

Její mikrofon
jí rozuměl

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Deska, připomínající obchod rodičů Franze Kafky, je v Celetné 12. Správně: Bert S.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

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

Eman
Fiala,
kolega

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

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

Stručná tIRÁŽ
Staroměstské noviny
květen 2021 / XII. ročník
● Redakce, inzerce: Monika Höppner
● Grafika: Marek Šíma
● Foto: Míra Lédl
Ještě línější
Pro
líné
● redakce@staromestskenoviny.eu
● telefon: 777 556 578
● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2

budoucnost podle domovních znamení
Markéta Vostrá ● Taroty ● Astrologie ● Přednášky ● Tel.: 736 486 136 ● www.astrobutik.cz

20. května vstupuje Slunce do znamení Blíženců

Foto: Richard Nowak

DOMOVNÍ ZNAMENÍ „U ZLATÉHO SLUNCE“
VALDŠTEJNSKÁ ULICE 161/20

Markéta
Vostrá

● Žije na Malé Straně ●
Spisovatelka, šéfredaktorka časopisu Rituals,
astroložka, vykladačka
Tarotu ● Kreslířka a terapeutka s téměř 30letou
praxí ● Vydala osm
úspěšných knih o astrologii a Tarotu ● Přednášková činnost, pořádání seminářů na vlastní Tarotové škole.

Energie tohoto času
rozvířená
vzdušnými Blíženci, přináší zvýšenou potřebu
komunikace, značné
mentální pohotovosti,
zájmu o dění i navazování kontaktů s druhými.
Čas přináší možnost vyjádření myšlenek skrze komunikaci, média,
přes
učení
druhých
i osvojování vlastních komunikačních dovedností. Odvrácenou stranou
Blíženců a tedy i tohoto
času je příliš mnoho děje,
informací, situací, které
vyžadují řešení, mentální
chaos a přetížení.
Zájem o všechno nut-

Valdštejnská 20
ně nepřináší opravdové
a velmi hluboké pochopení, které, propojeno s prožitkem, přináší zkušenost,
díky které je pak vlastní
názor opravdu vlastní
a tím i také vysoce autentický.
Esencí tohoto času je vyjadřování podstaty.

Markéta Vostrá pro měsíc květen
kreslila do svého kalendáře domovní
znamení U zlatého slunce

Sezóna čistění
fasád začíná.
…Vaší nemovito
sti k službám.

Milan Voríšek, MBA
jednatel House Services

