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

Místní
podniky

jak svérázný bard vyhrál na všech frontách

Muž, který
byl ladovi
modelem
pro švejka

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

Kapitán Korda

Na stop ě
Všeuměl Jiřík
s přezdívkou Muzikant
z restaurace Plzeňka,
Truhlářská 23,
čepuje Plzeň.
Přijďte na pivo!

Více str. 6 - 7

Foto: Roman Korda
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inzerce

Hledáme řemeslníky
(instalatér, elektrikář,
zedník, malíř apod.)
Tel.: 607 855 439

E-mail: oﬃce@houseservices.cz

ZÁBAVA K POSEZENÍ
U PIVKA ČI VÍNKA
ZPESTŘENÍ TEAMBUILDINGU
NA VÁNOČNÍ VEČÍREK

to je způsob, jak

JEDNORÁZOVĚ

nebo
PRAVIDELNĚ
dostat zákazníky
k vám
do restaurace!

VŠECHNO ZAŘÍDÍME OD A DO Z
STAČÍ ZAVOLAT

723 997 239

Linka
pomoci
občanům

724 021 789
224 948 465

Foto: Archiv

Foto: Coffee Noll, Havlíčkův Brod

MARTA KUBIŠOVÁ
SLAVILA V LUCERNĚ
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Gurmánův
koutek

Novinky z centra Prahy

289

Foto: Archiv SKV Praha

Králík
na smetaně
DOPISYÁŘŮ
ČTEN
Kč

Restaurace
u parlamentu
Valentinská 52

Jednou větou...
Monika
Höppner

Redakce
Staroměstských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:

Nejlepší
zábava je
o samotě.

Slyšeno: v tramvaji

Počasí

12°C

LISTOPAD
Hodně listí znamená
štěstí celý rok.

Posílejte
nám své tipy!
redakce@
staromestskenoviny.eu
Tyto noviny vycházejí
na území Starého Města,
tedy ZDE
Vltava

Staré
město

PODPOŘTE VOZÍČKÁŘE

Vážení a milí,
obracím se na vás jménem neziskové organizace Sportovní klub
vozíčkářů Praha. Již
31 let se věnujeme rozvoji aktivního života lidí
s tělesným handicapem.
Osobně jsem se sama
následkem autonehody
ocitla na vozíku.
Pravidelně čtyřikrát do
roka organizuji vřelá
veřejná setkání na našem pavlačovém dvoře
v Jindřišské ulici, kde
žiji. Výtěžek z této charitativní akce putuje na
podporu sportovců na
vozíku.
Pokud byste měli chuť
nás podpořit, uvítali by-

chom od vás ručně vyrobené drobnosti, které
bychom na naší akci
mohli prodávat. Možná
by to pro vás mohla být
hezká motivace k náplni
podzimních dnů. Např.
svíčky, ruční mýdla, vánoční dekorace. Výrobky
označíme jménem vaší
instituce, kterou budeme propagovat na našich
sociálních sítích a webu.
Toto setkání se bude
konat 6. 12. od 18 h ve
dvoře v Jindřišské 18.
Kromě prodeje výrobků
je na programu koncert
kapely Komáří marš zraje.
Srdečně vás zveme,
za SKV Míša

Jedna z nejcharismatičtějších českých zpěvaček, ikona Pražského jara i sametové revoluce Marta Kubišová oslavila 1. listopadu
krásné 80. narozeniny. Koncert pro Martu
proběhl 3. listopadu v pražské Lucerně.
Oslnivou kariéru Marty Kubišové, jedné z největších hvězd
československé scény 60. let,
uťaly sovětské tanky. Před režimem ani pronásledováním
StB se nesklonila, podepsala
Chartu 77 a krátce byla jednou
z jejích mluvčích. K vystupování před diváky se mohla
vrátit až za sametové revoluce.
Její nezapomenutelná Modlitba pro Martu, která byla
v období Pražského jara protestsongem okupované země,
v roce 1989 znovu zněla
z balkonu pražského Melantrichu. A ona sama začala
znovu zpívat a vydávat desky,
točila televizní pořady a hrála

Znáte nějakou pěknou
listopadovou pranostiku?

Roman
Korda

Petr
Skála

Hana
Francová

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

HaFstudio,
varhanice

„Na svatého
Otmara - nevidět
komára.“

„Je jich hodně.
Ale vždy platí:
Listopadová
mlha zhasíná
slunce.“

„Kromě Martina
neznám. Hodí
se připomenout:
Veselá mysl - půl zdraví!“

Martin
Falář

Anna Marie
Höppnerová (13)
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Doktor
z Ordinace

„Znám Martina.
Vzhledem ke
globálnímu
oteplování se mě
všichni ptají na
sníh…“

„Když nepřijede
Martin na
koni, říkám si:
Husa na Martina nejpěkněji
zpívá.“

„Čili moje dílo:
Listopade,
listopade,
už jen na krátce.
Prosinec tě
zimou rozpáře!“

Důležité
telefony

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

MARTA KUBIŠO
V LUCERNĚ
i na divadle. Také pečovala
o opuštěná zvířata.
Narozeninový Koncert pro
Martu byl nabitý emocemi.
Zazpívali např. Aneta Langerová, Vojta Dyk, kapela Jelen,
Berenika Kohoutová, David
Koller, Hana Holišová …
Jen málokdo udržel slzy,
a když pak Marta Kubišová
vyšla na pódium a zpívala Modlitbu pro Martu, sál
plakal dojetím. „Jestli přežiju tenhle krásný večer, tak
přežiju všechno,“ zhodnotila
koncert šťastná zpěvačka.
Redakce přeje paní Martě vše
nejlepší a hodně zdraví do
dalších let.

inzerce

9 037 obyvatel

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

Tema

Režisér,
dramaturg, klaun

Přijďte
posedět
k nám
do vinotéky!

Nabízíme:
* kvalitní italskou kávu
* italská vína i prosecco
* vyhlášené italské limonády a další nealko
* tortilly, prkénko plné dobrot k vínu, čerstvé polévky…
* prostor vhodný k rodinným oslavám i pracovním akcím
Otevřeno:
Po - čt 10 - 22 h
Pá
10 - 23 h
So
15 - 23 h

Adresa: Svatoslavova 268/47, Praha 4 - Nusle
Tel.: 734 590 831
Najdete nás na facebooku i instagramu
www.unomomento.cz

PRODEJ BYTU
3+kk - 137 m 2
u Karlova mostu
www.Mostecka3.cz
tel.: 777 135 945

Tema
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Dívka ze str. 3

OVÁ SLAVILA KONCERTEM
Ě SVÉ 80. NAROZENINY

Bouřlivý
rok
1922

štěCvičení s kloboukem:
počátky fitness

Slečna Zora při netradičním
posilování zápěstí posunováním slamáku do čela

Foto: Youtube

Marta s Anetou Langerovou spolu hrály
v muzikálu Touha jménem Einodis

Malý oznamovatel

Marta Kubišová

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.

Svatba s Janem Němcem
inzerce

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

Unikátní kreslený malostranský
kalendář na rok 2023
již v prodeji!

Tel.: 736 486 136 | www.astrobutik.cz

NOVEMBER 2ND

Program (výběr)
LISTOPAD

6. a 7. 11., 20 h Robert Křesťan a Druhá
tráva - country
8. 11., 20 h Hedwig
a její angry inch - rocková
show Romana Tomeše
19. 11., 19 h Malostranský candrbál - pořádá SOPMSH - téma:
vodníci a víly
20. 11., 20.30 h
Schodiště - rock alternative
21. 11., 19 h 321 Jedem! - impro talkshow
22. 11., 20.30 h Mirek Kemel s kapelou - folk
23. 11., 20.30 h
VESNA/Host:
Tereza
Balonová - alternative
folk
24. 11., 20.30 h
Thom Artway - pop
27. 11., 19 h Originální Pražský Synkopický
Orchestr - raný jazz
29. 11., 20.30 h Bílá
nemoc + OOZ - rock

Náš
TIP

30. listopadu, 20.30 h

Foto: Archiv Malostranské besedy

Foto: Archiv

staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

Saša Langošová

K

apela
November
2nd s charismatickou
zpívající
kytaristkou Sašou Langošovou má za sebou
tři kritikou ceněná alba,
nominaci na Anděla,
nespočet koncertů u nás
i v zahraničí a aktuálně
i nový singl a výpravný
videoklip I Feel Love.
Jestliže její dosavadní nahrávky zněly jako
vkusný mix rocku a alternativní country, nový
materiál kapelu posouvá

k rockovějšímu, bluesově agresivnímu zvuku.
Kapela, kde kromě Langošové hrají kytarista
Roman Helcl, baskytarista Jakub Vejnar a bubeník Petr Ptáček, pracuje
na nové nahrávce s českým producentem Borisem Carloffem. Výsledný sound má na starosti
dvorní studiový inženýr
kapely The Black Keys
Tchad Blake a nashvillský zvukový mistr John
Netti.
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redakce@staromestskenoviny.eu

Co nového
v redakci

UHÉHO
R
D
Z EHU
BŘ

MARKÉTA VOSTR
JE NAPROSTÝ ORIGIN

Co je nového u vás posílejte na
redakce@staromestskenoviny.eu

Foto:Archiv

VZPOMÍNKA NA
ONDRU HÖPPNERA

Ondřej, Anička, Monika
Redakce novin si 11. října připomněla nedožité 57. narozeniny
Ondřeje Höppnera, zakladatele
a šéfredaktora těchto novin. Jako
první začaly vycházet Malostranské noviny v září roku 2009. Ondra vymyslel grafickou podobu
novin a dal jim ten starý pel první
republiky. Malostranským novinám vytvořil také sourozence:
Staroměstské, Novoměstské a StaroBrněnské noviny. Ondro, máme
tě rádi, vzpomínáme na tebe
a děkujeme. Monika, Anička, Sofie Höppnerovy, rodina a přátelé

Tema

MARKÉTA VOSTRÁ, SPISOVATELKA, ASTROLOŽKA, VYKL
Markéta Vostrá vydává další
kalendář s domovními znameními pro rok 2023. Čtěte rozhovor
o tom, kde bere inspiraci a jaká
domovní znamení tentokrát
v kalendáři najdete.
MONIKA HÖPPNER

„Markéto, vychází ti
další kalendář s domovními znameními
Malé Strany a Hradčan, tentokrát pro
rok 2023, jak bys ho
představila?“
„Kalendář je již čtvrtým
pokračováním mého pátrání po známých i méně
známých
domovních
znameních Malé Strany
a Hradčan. Pátrání po jejich historii, významu, au-

torovi. Tentokrát jsem
kreslila například - již
málo rozeznatelné domovní znamení U Tří
mouřenínů, které se nachází v Mostecké ulici,
či překrásné znamení
zobrazující svatého Lukáše, dokončujícího obraz Panny Marie s Jezulátkem. To zdobí fasádu
domu na Loretánském
náměstí, kde se nachází původní staropražská pivnice U Černého
vola.“
inzerce

„Jak ses ke kreslení
kalendářů
dostala a jak tě napadlo
propojit astrologii
s domovními znameními?“
„Na Malé Straně
bydlím v domě,
který na sobě nese
velice pěkné, do
dnešních
dnů
velmi dobře zachovalé znamení
U Černého koníčka.
Toto znamení bylo
prvotní inspirací,
kdy jsem je kreslila jako péefko pro
své blízké. Analogie
s
astrologickými
znameními přišla
záhy, protože domovní
znamení
této lokality jsou

bohatá na lvy, raky, beránky, váhy…“
„Čím se zabýváš?“
„Dá se říci, že rozvíjím
stále totéž, vykládám,
píšu, kreslím…“

MASÁŽE

Nabízím Deep
tissue masáž

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

FRANTIŠEK KUPKA
Stálá expozice

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.
EDUARD OVČÁČEK/
GROTESKA
(70. - 90. LÉTA)
Do 8. 1.
Zajímavý a doposud ne
příliš často vystavovaný
okruh Ovčáčkovy tvorby představují obrazy
a kresby, v nichž se ve
figurálním tématu prosazuje prvek grotesky.
K výrazným příkladům
se řadí obrazy a asambláže vytvořené v průběhu 70. a 80. let, do
nichž umělec promítl
šeď a absurditu reality,
zvrácenost nomenklatury, tupost a prázdnotu

veřejných projevů. K typickým příkladům patří
obrazy Strašidlo na hradě či Dva na tribuně.
JOSEF PLESKOT:
MĚSTA
Od 5. 11. do 12. 2.
Výstava je se zaměřená
na tři specifická městská
sídla, v nichž má architekt Josef Pleskot nejvíce realizací - na Prahu, Ostravu - Vítkovice
a Litomyšl. Přehlídka
nepředstaví jen jednotlivé stavby a projekty,
ale vzala si za úkol zprostředkovat
Pleskotův

František Kupka,
Studie opice

přístup k architektuře,
prezentovat práci jeho
ateliéru v širších souvislostech a přispět k odpovědi na otázku po společenské roli architektury.
STANISLAV
KOLÍBAL:
KNIHY A STAVBY
Od 5. 11. do 12. 2.
Výstava prezentuje dva
ikonické okruhy Kolíbalovy tvorby vzdálené
časem a zároveň pokrývající celou jeho uměleckou dráhu. Uvidíte
kresby z Ostravska i ilustrace knih…

www.museumkampa.cz ● rezervace@museumkampa.cz

Hlubokou a relaxační
masáž, která urychluje
krevní oběh,
podporuje odbourávání
toxinů, snižuje stres
a napomáhá k relaxaci
těla. V příjemných
prostorách našeho
terapeuticko - relaxačního
Juan Manuel
centra. Po domluvě
v pohodlí vašeho domova. Monjardin

Cena: 1000 Kč/60 min.

Juan Manuel Monjardin, Tel.: 724 006 393

STAROMĚSTSKÉ
noviny
děkují MČ Praha 1
za podporu
tohoto vydání

5

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

RÁ: MALÁ STRANA
NÁL. JE MI DOMOVEM!

černá
kronika
Foto: Archiv Činoherního klubu

Tema

LADAČKA TAROTU I KRESLÍŘKA, ŽIJE A TVOŘÍ NA MALÉ STRANĚ

Foto: Pavel Ovsík, Věra Verner a archiv Markéty Vostré

„Bydlíš na Malé
Straně, jaké to je,
žít v samém srdci Prahy? Jak tě
to inspiruje ve tvé
tvorbě?“

„Malá Strana je naprostý originál, soubor dávných, zaniklých vsí obklopených paláci. Tím,
že spadá pod znamení
Raka, lze zde pociťovat

vše, co je vyjádřeno slovem: domov.“
„Na co se těšíš?“
„Na každý malostranský den.“
www.marketa-tarot.cz

JOSEF SOMR

Markéta Vostrá

Křest kalendáře a knihy „poly_dštění mužů“
inzerce

Vynikající
divadelní
a také filmový herec Josef
Somr zemřel 16. října ve
věku 88 let. Hrál mimo
jiné v Brně, Pardubicích,
pražském
Činoherním
klubu a nejdéle v pražském Národním divadle. Jedna z prvních rolí,
kde se proslavil, byla ve
filmu Ostře sledované
vlaky. V roce 2012 získal Českého lva za přínos české kinematografii
a v roce 2014 Cenu Thálie
za celoživotní činoherní
mistrovství. Jeho dlouholetou partnerkou byla
herečka Zuzana Šavrdová. Manželkou byla Alena
Somrová.
Čest jeho památce!
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

POZVÁNKA NA
KŘEST KNIHY

Tema

Když se karel
bude hrát šve
Lenka
Filipová

V dopise, kterým Jaroslav Hašek pověřil herce Karla Nolla, že bude hrát jeho Švejka, jsou
dodnes patrná písmena rozmazaná od slz.
Podle Nolla pak geniální malíř Josef Lada
nakreslil slavnou postavičku, která svou velikostí předčí i největší vojevůdce světa.
Karel Noll měl nevelkou,
podsaditou postavu a kulatou dobrotivou tvář se
širokým úsměvem a šibalskýma očima. Vyznačoval
se však značnou pohyblivostí a velkou výřečností.
Přesně jako Švejk - tedy až
na tu pohyblivost.

Kousky

Srdečně vás zveme na
slavnostní křest dětské
knihy s názvem V bílých
peřinách, který proběhne v neděli 4. prosince od 16 h v Domečku
Salla Terrena na Kampě.
Knížka bude na místě
k prodeji a atmosféru bude
zpříjemňovat milá a divoká kapela Czardashians.
Kniha obsahuje 11 autorských říkadel Jiřího
J. Čutky, která jsou
v knize i zhudebněna do
krátkých písní. Součástí knihy jsou nahrávky
a notové zápisy všech

písní, které složila malostranská harmonikářka
Lucie Eva Doušová. Děj
každého říkadla ilustrovala Petra Hanušová.
Milým sponzorem nahrání a produkcí vtipných
aranží písní je další malostranský umělec, Petr
Šoupa, (nahrávací studio
c-flat s.r.o.), grafickou
podobu knize vdechl Roman Kunčík a vydat ji pomohla Iveta Steinerová
s firmou polstareaperiny.cz.
Těšíme se na vás.
Tým autorů knihy
Jiří, Lucie a Petra.

Švejka si Karel Noll poprvé zahrál na divadelních prknech v roce 1921.
Opravdovou slávu mu
přinesl film Dobrý voják
Švejk (1926).
V Brně hrál Noll snad na
všech divadelních a kabaretních scénách, mimo
jiné jako protihráč Vlasty
Buriana. Nejčastěji představoval lidové typy, vychytralé venkovské tatíky
a strýce.
Své kousky v Brně často
předváděl večer po představení v hospodě U Káhlů
(dnes restaurace U Draka) naproti Divadlu na
Veveří, kde byl váženým
štamgastem.
Říkalo se, že aby dodal
svým legráckám říz, mnohokrát se v divadle ani neodlíčil.
inzerce

Restaurant
U Glaubiců
Tankové pivo

Pilsner Urquell 0,5 l

39 Kč

Na čepu dvanáctka
Radegast za 41 Kč

Malostranské nám. 5
Telefon: 257 532 027

www.restaurant-uglaubicu.cz

Hledám
Brigádu

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

Nabízím nošení firemní
korespondence na poštu,
státní úřady a jiné firmy na
Malé Straně.
Volejte, prosím, do redakce,
tel.: 777 55 65 78

Denní menu
za 139 Kč
Výběr ze
tří jídel
s chutnou
polévkou.

ale celá rodina ho zavrhla.
Říká se, že neodmaturoval
úmyslně. Karel Noll hrál
v divadlech v Plzni, ve Vídni
a především v Brně.

Záhada

Je velká škoda, že Karla
Nolla nepotkal zvukový
film. Přesto filmoví kritikové píší, že jeho Švejk byl dokonce lepší, než jakého hrál
skvělý Rudolf Hrušínský.
Karel Noll zemřel náhle
29. 2. 1928 za dodnes nevyjasněných okolností při
natáčení komedie Modrý
démant, která právě kvůli
tomu nebyla nikdy dokončena.
Vdova po Karlu Nollovi,
Cesta
herečka Ella Nollová (rozená jako
Karel
Noll
Eliška
Jení(1880 - 1928)
ková 1889 se
narodil
- 1959) pozv
Havlíčději jezdila
kově Brotu a tam do
dě (tehdy
NěmeckéNěmecký
ho Brodu
Brod). Jeho
navštěvovat
otec Václav
Původní
Karlovy
rodiměl na náŠvejk
če. Přestože jeměstí pekařství.
jich manželství bylo
Z Karla chtěl mít
bezdětné, prožili spolu 17
obchodníka. Navíc byl
let porozumění a lásky.
nejmladší, rozmazlován
Svého manžela přežila
a hýčkán všemi čtyřmi sepaní Ella o více než 31 let.
strami.
Vše se změnilo druhý den
po neúspěšné maturitě,
kdy utekl ke Košnerově
Karel Noll hrál v téměř
kočovné divadelní společ30 filmech. Mimo jiné
nosti. Zanechal po sobě
roli Kecala ve slavné
sice dopis na rozloučenou,
Prodané nevěstě.
Když malíř Josef Lada
hledal pro svého Švejka
předlohu, poslal ho Jaroslav Hašek za Nollem.
Původní kresba Švejka
(z roku 1921) se mírně
liší od té, která se stala
slavnou. Švejk je na ní
o poznání hubenější. Tuto verzi chtěl Hašek, ale
nakonec si Lada prosadil
svou.

Víte, že...

HODINOVÝ
MANEL

TONDA

Osamělý důchodce provede
levně práce hodinového manela
(drobné opravy).
Pouze v Praze.

ARGENTINSKÉ EMPANADAS
● Doručíme vám plněné kapsy
zmrazené
● V mrazáku vydrží 3 měsíce
● Upečete je za 15 minut
● Užijte si lahodnou chuť
● Každý čtvrtek nás najdete na
trzích na Malostranském nám.

Otevřeno:
denně 9 - 23 h
Adresa:
Vítězná 530/11, Praha 1

Empanada listopadu
Smetanové kuře&slanina

www.starapraha.eu

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

tel. Tonda: 720 658 976

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte ihned:

777 556 578
(Monika)
Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Tema
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telefon inzerce: 777 556 578

arel noll dozvěděl, že
vejka, rozplakal se

Kalendárium
Starého Města
listopad

Eliška
Krásnohorská

Otomar
Krejča

Emanuel
Lešehrad

Helena
Zmatlíková

spisovatelka

režisér

Karel Noll jako Švejk (všimněte si,
že si drží koleno) a Antonie Nedošinská
jako paní Müllerová.
básník

malířka

● Emanuel Lešehrad
*15. 11. 1877 Praha
†30. 5. 1955 Praha
Spisovatel, básník,
propagátor okultismu
a svobodného
zednářství.
● Eliška Krásnohorská
*18. 11. 1847 Praha
†26. 11. 1926 Praha
Spisovatelka, básnířka
a překladatelka.
● Helena Zmatlíková
*19. 11. 1923 Praha
†4. 4. 2005 Praha
Malířka. Ilustrovala 250
knížek, převážně pro děti
(Honzíkova cesta, Malý
princ).
● Otomar Krejča
*23. 11. 1921 Skrýšov
†6. 11. 2009 Praha
Divadelní režisér, herec
a zakladatel slavného
Divadla za branou.

Na Bělehrad!

Ella Nollová

Jaroslav Hašek

Lada
při práci

Josef Lada

Růžové střevíčky (2/2)

Marta ty střevíčky tolik chtěla, až se zamilovaný Bouhouš odhodlal k velkému kroku...

...A pak si Marta vyšla na promenádu.
To bylo radosti! Taková krása!

Karel Noll
jako Švejk

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

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1922)

Až pak, při posledním letním koupání
vyšla najevo krutá pravda...
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských
a Staroměstských novin. FB: KampaNula

POZOR! VELKÉ ZPRÁVY Z ČINNOSTI SPOLKŮ NEJEN MALÉ STRANY

S podporou KampaNuly 29. září
proběhla v ulicích Nového Města (Poříčí +
Soukenická a pak Klárov
+ Tomášská) vernisáž
plakátové výstav Eugena
a Zuzany Brkciusových:
Jindřich Štýrský slovem
i obrazem.
1. října SOPMSH
zorganizovalo již
tradičním
Moštování
jablek ve Vojanových
sadech. Pršelo, ale návštěvníci byli stateční,
schovali se pod stromy
a velké stany a užívali si
nejen dobrot dodaných
opět Karlem Chotkem.
Malování, zvláště na
obličej vedla Kristina
Küblbecková z Orfeniky
z Pohořelce. Ornitologická rodina Cepákových
odchytávala
ptactvo,

2/

před dětmi jej kroužkovala a vypouštěla zpět do
parku. Paní Eva ukazovala k pohlazení několik
krotkých netopýrů. Výtvarníky Karlova mostu
reprezentovali
malíři
a hlavně Roman Kotrč,
umělecký kovář, co tu
v ohni kul kovy a vytvářel
upomínkové drobnosti.
Divadelní stan se naplnil dětmi, co se seběhly
k představení divadla
Buchty a loutky.
6. října se slavil
Den seniorů v parku na Kampě. Program
byl parádní, např. se zpívalo s HaFem, cvičilo se
s RelaxArte, zvalo se
k basketu i výletům s TURAS, o vývoji spolkového
života slovem i obrazem
informovala KampaNula... A na louce vše uka-

3/

Naše
Našeakce
akce
POŘÁDÁME
A SPOLUPOŘÁDÁME:
● 22. 11. 16 h Toulka tmou
skalami Petřína s přednáškou R.
Nového a J. Kroči v Hladové zdi. Počet omezen, jirkucka@centrum.cz.
● Každé poslední pondělí
CIMBÁL v Šatlavě - 28. 11., 26.
12… Každé druhé pondělí - 12. 12.,
9. 1… od 19 h jazz v Šatlavě.
● NEW Cyklus 4 Toulek vsedě s promítáním v Šatlavě. 10. 11.
byla. 1. 12. 18 h J. Gebert Toulka
v Šatlavě: Prahahahaturizmus.
Kam s 30 miliony platících diváků,
Kouzlo a romantika staré a banalita nové Prahy. I/23 Nejkrásnější
parkoviště planety… II/23 Obléhání
staré Prahy.
● Vycházky pro rodiče s dětmi Malou Stranou + Kampou P.
Dvořáčková: www.prahahrave. cz.
● Čtvrtky NAUČNÁ STEZKA

PETŘÍNEM (spolupořádáme) 15 zastávek u zvířecích sousedů.
Odpol. rodiny s dětmi + jednotlivci:
773 247 227.
● 3. pond. v 18 h Toulka vsedě TAROT KLUB 015 - Deli Maltéze - Dr. Hůlek.
● BASKET TURAS středy
19 - 20 h. Gymn. Josefská. Muži
i ženy, všeho věku. Info J. Svátek
605 131 136.
● Pondělky Salla + čtvrtky
Šatlava + Salla ev. Nicolas bar
19 - 22h Muzikanti z Kampy
DOPORUČUJEME:
● 19. 11. 19 h Candrbál
v Malostranské besedě, SOPMSH
- Vodníci a víly. K tanci nejen Dixie,
módní přehlídka Ateliéru Pavla &
Olga, tombola.
● 5. 12. 17 h Mikulášská nadílka (SOPMSH) u Karlova mostu.

Spolek KampaNula: (fb, str. 8 MN + SN) spolupracuje s Prahou 1, Klubem Za starou Prahu,
TURAS, klubem Šatlava, Zlatou Prahou a Tarot Klubem 015, Dobrovolnými hasiči, se SOPMSH,
s Kampou Střed Světa, KC Kampa, Malostranskými a Staroměstskými novinami, Prahou hravě,
Dvorem umění, Malostranskou besedou, Drum, Baráčníky, Skautským institutem, Kampartou, Astrem Praha, RZB, také s Eugenem Brikciusem, Kurtem Gebauerem, Jiřím Gebertem... S mnoha
galeriemi, divadly, školami… Spolupořádá Toulky přírodou s (Národním muzeem, Petřínskou iniciativou + Femancipacion), historiky z Klubu Nápadníků KampaNuly + výlety a basket s TURAS+cvičení s RelaxArte Sanatoriem.
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.

zovali Dobrovolní hasiči.
Hned vedle se resuscitovalo, s boromejkou Xaverou se měřil tlak, pohoštění od Chotkových
dobrot…
KAMPA JAZZ-BAND se sešel
a skvěle zahrál, jako každou druhou neděli, 13.
11. od 16 h v Domečku
na Kampě. Na neděli
11. 12. zvou: trombonista Laďa Kopecký, kapelník Jirka Růžička
a jeho Kampa Jazzband.
Mnoho let funguje
Šatlava,
posledních 6 let jako Klub, kde
do 22 h často bývá vynikající muzika všeho druhu, jazz, beat, folk, country (čtvrtky Muzikanti
z Kampy) učené přednášky - Toulky KampaNuly,
schůzky klubů a spol-

4/

ků (např. Zlaté Prahy,
KPGM, TURAS, KampaNuly, Spolku na obnovu
Rychty + Obcí Baráčníků. Opět ožívají malá
divadla. Členská schůze
13. října. podpořila výbor
klubu v klidném oživení
tradic tohoto místa, jeho
genia loci.
Hornický spolek
pořádá
Hornic-

6/

kou parádu 2022 na
počest patronky sv. Barbory, a to 30. listopadu. Tentokrát s přijetím
v Senátu Parlamentu ČR.
Vychází se od restaurace U Parlamentu cca
v 10.30 hodin, ulicí Platnéřskou a Křížovnickou
ke Karlovu mostu a dále
ulicí Mosteckou na Malostranské náměstí.

5/

Kapela HaFstudia zazpívala na Dni seniorů

Foto: Archiv

1/
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Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy

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

Glosa dne

Petr Burgr

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

Volby máme
za sebou. Jak
to bývá, atmosféra před otevřením volebních místností
a po jejich uzavření se dost
liší. Například
budoucí vývoj čekajících kandidátů jednotlivých politických stran
a uskupení. Navzájem se
všichni na sebe usmívají,
prostě srdce na dlani na
potkání. Ono totiž dopředu nikdo neví, jak to
dopadne a s kým to pak
skutečně dopadne. Po
bezesné noci, to je ta první po volbách, kdy se odevzdané hlasy musí velice
složitě počítat, je to už
jiné. Zvolení, teď už zastupitelé, se usmívají jen

NA STopě

na někoho. Tedy pouze
na ty, se kterými je předpoklad, že se to na následující čtyři roky upeče. Je
možná jen dobře, že tyto
každé čtyři roky se opakující politické hrátky týkají jen několika desítek
zainteresovaných.
Malý příklad, že to tak
je. V čase, který můžeme
nazvat, Každý jedná s každým, jsem potkal souseda, co bydlí ve stejné
ulici. „Tak pane Burgr,
jak to dopadne?“ zazněl

Kateřina
Klasnová

JÓ, NA PLOVÁRNĚ - TAM TO ŽIJE
ANEB EXPERIMENT LÉTA!
Podzim je moje nejoblíbenější roční období.
V Praze 1 navíc začíná
mezidobí bez hektického
turistického ruchu. Znamená to o trochu více klidu
pro nás místní, i když některé
ulice „paří“ bez ohledu na nepřízeň počasí celoročně. Obyvatelé Malé Strany patří mezi
ty šťastnější, kteří nemusí
alespoň v noci čelit hordám
opilých turistů. Noční život
se odehrává hlavně na řece
díky různým party lodím,
kterých už je na Vltavě tolik,
že se jeden diví, že se tam
vůbec vejdou a neztroskotají.
Aby toho málo nebylo, v rámci nově budované cyklostezky
vzniklo teď pod Mánesovým
mostem patrně načerno a za
obecní peníze nové nástupní
molo.
Klidu této části Malé Strany
nedodá ani plánovaná velká

Občanská plovárna
restaurační zahrádka přímo
v parku Cihelná. Zatím nejzajímavějším experimentem
letošního léta je ale nová
venkovní scéna Občanské
plovárny. Ačkoli chodím
okolo téměř denně venčit
psa na Letnou, dlouho jsem
nic zlého netušila. Pak jsem
někde zahlédla reklamu na
muzikál Noc na Karlštejně
a říkala jsem si, že to budou
asi Žluťáky. Vůbec mě nenapadlo, že by v magistrátních
prostorách mohla vzniknout
otevřená venkovní scéna,
která by generovala hluk jako
United Islands a to navíc pravidelně. Záhy se totiž ukáza-

lo, že zdaleka nejde jen o muzikál, ale hlavně o nabídku
areálu pro soukromé party.
Už jsme se sousedy prožili
Vémolovu svatbu, akci Metrostavu a další. V bytech je
vše slyšet, jako by tam člověk
byl a vůbec nechápeme, proč
se vůbec musíme těchto akcí
pasivně účastnit. Ačkoli se
většinou končilo v deset hodin, nevidím důvod, proč by
takováto scéna měla vůbec
v centru přesyceném hlukem
vzniknout a navíc v obecních
prostorách. Myslím, že nejsme na Klárově jediní, komu
to vadí, hluk se musí nést i na
druhou stranu řeky. A obávám se, že to bude gradovat.
Před lety jsem se podivovala, jak tam může být hazard
v podobě kasina, ale to tam
byl alespoň klid...
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

jeho
dotaz.
V stínu právě
probíhajícího
povolebního
času jsem mu
začal vyprávět,
jak ti chtějí,
aby na radnici
byli i tamti, ale
ti zase nechtějí ty další
a tak dál. „Na to se vás
neptám,“ rázně mě soused přerušil. „Mě zajímá,
jak to bude s tím parkováním, abych nemusel
půl hodiny jezdit okolo
bloku, než zaparkuju.“
A bylo to.
Tak to vidíte. Jedni jednají o koaliční smlouvě,
druzí jakou strategii zvolí
opozice a přitom stačí
mému sousedovi udělat
pořádek v parkování.
SN listopad 2022

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

JEDNI JEDNAJÍ O KOALICI, DRUZÍ
O OPOZICI, ALE KDO VYŘEŠÍ PARKOVÁNÍ

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

astrovhled

astroložka
Dagmar Kocůrková

CO ŘÍKAJÍ HVĚZDY V LISTOPADU

StřeleC vYstupuje z vodních hlubin
a vystřeluje nás k nebesům
Vrcholem
podzimního
času je listopad. V tomto
měsíci vládne vodní znamení
Štíra, které souvisí s hlubokou vodou a ponory a intenzivním prožíváním. Do ohnivého Střelce vstupuje Slunce
v tomto roce 22. 11., a z vodních hlubin nás vystřeluje až
k nebesům.
Slunce doprovází ze Štíra
do Střelce Venuše a Merkur.
Venuše je planetou lásky a krásy, Merkur planetou myšlenek
a komunikace. Napětí mezi
znameními Býka a Štíra nám
dává vědomou příležitost
pouštět, co se přežilo, aby
něco nového mohlo přijít.
Tento čas je spojen s tématy

smrt, rozjímání a znovuzrození.
Střelec nás naopak ve znovuzrození povznáší na duchu
i těle. Mars ve znamení
Blíženců dává jazyku hbitý pohyb, ale i ostrost. Jupiter couvajícím chodem
zaplul do Ryb, kde spolu
s Neptunem vytvářejí vize
pro sociální cítění. Během
měsíce Jupiter dělá otočku
a vše realizuje směrem
k Beranu. Saturn běží vpřed
vodnářskými etherickými vlnami. Pluto v Kozorohu také
v pohybu vpřed, očišťuje staré
struktury. A Luna ochránkyně země je 8. 11. v úplňku se
zatměním. Nov je 23. 11.

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

e
Jsme vaš!

ucho

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jak mohu svému dítěti
pomoct, aby škola nebyla opruz? Eva
Přiznám se, že i my doma
řešíme stejnou otázku. Podívejme se, co navrhuje Nevýchova:
Vezměte si papír a napište
si odpovědi na otázku: Co
si pro svoje dítě přeju?
Napište si všechno, co vás
napadne. Pokud se zaseknete, ptejte se: A proč si to přeju? Pokračujte tak dlouho,
dokud vás budou napadat
odpovědi. Koukněte na svůj
papír. Vidíte tam i větu? Aby
bylo v životě šťastné.
Nepřejeme si ze všeho nejvíc pro svoje děti právě tohle? Jenomže škola a štěstí
nějak nejdou dohromady,
co? Zvykli jsme si, že škola
rovná se povinnosti. Jaképak štěstí, jde přece o výsledky. Ale všimli jste si na
sobě, že když vás práce baví,
máte lepší výsledky? Jestli
chcete nezájem vašeho dítěte skutečně změnit a pomoct mu mít lepší výsledky,
je tu jedna věc, kterou mů-

žete začít. Spočívá ve 3 jednoduchých krocích:
Zajděte za svým školákem
a s upřímným zájmem se ho
zeptejte: Co by ti pomohlo,
abys byl/a ve škole šťastný/á? Aby tě učení bavilo?
A berte jeho odpovědi vážně.
I kdyby napoprvé odpověděl, že škola je prostě opruz
a bavit ho nikdy nebude.
(Protože se už naučil, že
štěstí je, když škola končí.)
Pak si s ním o tom povídejte:
Co by šlo udělat, aby ho učení bavilo? Co by mu pomohlo mít u úkolů radost? Co
z toho jde udělat hned?
Vše si to spolu i poznamenejte. Ať vaše dítě vidí, na
kolik věcí přišlo. Některé
můžou být zatím nereálné,
to vůbec nevadí. Důležité na
tom je hledat, jak by to šlo.
Můžete hledat dobrodružně
spolu s ním. Ale nevnucujte
mu svoje nápady. Hledá teď,
co by pomohlo jemu, a aby
to fungovalo, potřebuje si na
to přijít sám. Možná řekne,
že u toho potřebuje skákat,
když se učí spelovat. Uvidíte.

Radí
Jana Hogan

Nakonec mu pomozte s tím
začít. Ať se rozhodne:
Z čeho má největší radost,
takže s tím chce začít hned?
Co ze seznamu chce zkusit
jako první? Kdy? Jak ho
v tom můžete podpořit vy?
Dát radost a štěstí na první
místo je nezvyklé, že? Ale
kdy jindy začít s tím, co je
v životě nejdůležitější, než
teď?
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku
jsou inspirované Nevýchovou.
Vaše Jana Hogan

Kultura

FOTOGRAFIE ČTENÁŘŮ

Malostranské malířky Karin Konrádová
a Andrea Gorelčíková čtou Staroměstské noviny
v pivnici U Hrocha a tímto zdraví redakci!

Věrná čtenářka našich novin paní Marta Bendová
z Žatecké ulice oslavila 24. října krásných 95 let.
Redakce velmi gratuluje a přeje paní Martě hlavně
pevné zdraví!

inzerce

kupte si Žertovnou knihu 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

Foto: Čtenáři
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Inzerce

telefon inzerce: 777 556 578

inzerce@staromestskenoviny.eu
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