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Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

telefon: 777 556 578

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

Kam zmizela Dcera
Lídy baarové

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

slé

Místní
podniky

Exkluzivní
zpověď

Kapitán Korda

KRÁL VÝČEPU JARDA
Akční Jarda Hladožízeň
z pivnice U Rudolfína,
Křižovnická 10,
roztáčí lahodnou
Plzeň 12°.

Foto: Roman Korda

Na stop ě

Lída Baarová
s Janičkou Konůpkovou
ve filmu Maskovaná milenka
v roce 1940

Podrobnosti
na str. 6 - 7

Str. 4 - 5

inzerce

petr Hejma podporuje
Nejen na
místní živnostníky straně 5

RESTAURACE
V CÍPU
Michalská 25, Praha 1

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: Míra Lédl

Foto: Archiv SN

prostřený stůl
POMÁHÁ NEVIDOMÝM
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 777 556 578

Gurmánův
koutek

Místní příběhy

Králík
na smetaně
Kč

Restaurace
U Parlamentu
Valentinská 52

Jednou větou...
Monika
Höppner

Redakce
Staroměstských
novin

„

Věta, kterou jsem zaslechla:
Ještě pár nóbl
zákazníků jako
vy a poškodí to
reputaci klubu.
Slyšeno: V klub

Počasí

27°C

ČervenEC
Chladný červenec
celé léto odradí.

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

Staré
město

Foto: Archiv rodiny
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Vlastimila Šrůtková s rodinou
„Maminka vždy říkala,
této metropole. Syn zůstal
že měla krásné mládí
doma.
a celý život. Narodila se
Paní Šrůtková dlouhá léta
2. 10. 1918 ve Vídni. Když
žila v Říční ulici na Malé
jí byly čtyři, přestěhovala
Straně. Byla obdivuhodse její rodina do Uhříněvně vitální, měla velkou
si. Jako dospělá odjela za
radost ze svých vnoučat
první vydělané peníze na
a pravnoučat.
dovolenou do Jugoslávie,
„Když mamince bylo 100
kde se seznámila se svým
let, natočili s ní dokubudoucím mužem,“ vzpomentární film Narozena
míná na Vlastimilu Šrůt1918. Z maminky se dokovou rodina.
slova stala filmová hvězBěhem společného živoda. Byla v reklamách,
ta s manželem, z velké
na plakátech, dávala
části stráveného v Mysrozhovory do médií,“ zalíkově ulici, se jim narovzpomínal pro redakci
dily čtyři děti. Tři dcery
syn paní Šrůtkové. Vlasv roce 1968 odešly do USA
timila zemřela v květnu
a Kanady a nyní žijí ve
ve věku 103. let. Čest její
Vancouveru, v New Yorpamátce.
ku a jedna nedaleko od
Rodina paní Šrůtkové

Spisovatelka Tereza Dobiášová dostala cenu
Magnesia Litera za svou knihu Tajemství
s podtitulem Neskutečný příběh Anežky České. Čtěte rozhovor s ní.
TOMÁŠ OLIVA
„Jak a kde Tvoje kniha vznikala?“
„Většinu jsem napsala
tam, kde bydlím, tzn. de
facto na konci Nerudovy
ulice. Námět jsem nosila v hlavě už dřív, ale
podobu našel, až když
jsem se sem před čtyřmi lety přestěhovala,
s pohledem na Petřín, na
potulkách mezi Hradem
a Malou Stranou. Vtiskla
jsem do něj, co jsem tu
viděla... Chtěla jsem tou
knížkou postavit něco
jako most, který lidem
tady a teď pomůže setkat

se s ní - osobně, blízce a to nemůžete udělat bez
vlastního procítění, napojení se na ni. Mně to
spojení umožnilo tohle
místo.“
„Copak pro Tebe znamená ocenění Magnesia Litera?“
„Anežku do soutěže nominovalo nakladatelství
Jota, které moji prvotinu vydalo… Výhra mi
způsobila radost, ale
když odezněla, tak jsem
si uvědomila, že je to závazek a vede mě i k opatrnému přijetí osobního
úkolu psát dál.“

Bez čeho si nedokážete
představit léto?

Principál Divadélka Romaneto

Petr
Skála

Orlojník Staroměstského orloje

Hana
Francová

„Bez táboření
v týpí.“

„Bez teplých
večerů, grilu
a červeného vína
o teplotě chladící
vody z pekla.“

„Bez koupání.
Miluji písečné
mělčiny
a skákání
do vln.“

Roman
Korda

Nabízím k pronájmu
vnitřní garážové
stání

HaFstudio,
varhanice

Důležité
telefony

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

ROZHOVOR SE
DOBIÁŠOVOU

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

Rozhovor

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

Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

● Ve velice lukrativní ulici
Říční na Újezdě,
v samotném centru
hned u řeky.
● Garážové stání předčí
svojí technologickou
úrovní ostatní garáže,
jelikož funguje
na moderním
rotačním systému.
● Cena 4.000 Kč + DPH
21 %.
Možnost fakturace na firmu
(lze uplatnit DPH).
Prosím volat pouze solidní
a rozumní zájemci.

Radim
Fiala

Martin
Roman
Falář
Korda

Anna Marie
Höppnerová (12)
Mluvčí mladé
generace

Doktor
z Ordinace

„Bez Angeliky
na pirátské
lodi. Ona je
Báječná
a Nezkrotná…“

„Bez sluníčka,
rodiny,
kamarádů,
srandy a jako
bonus moře.“

„Čili: Bez slunce,
chvilkového
volna
a orosené
sklenice...“

Režisér,
Principál
Divadramaturg,
klaun
délka Romaneto

Volejte: 774 927 892

inzerce@staromestskenoviny.eu

SPISOVATELKOU TEREZOU
OU O JEJÍ KNIZE TAJEMSTVÍ
„Takže píšeš dál?“
„Ty čtyři roky píšu vlastně pořád. S Anežkou se
mi začaly v hlavě odvíjet příběhy, které s ní
souvisí, a které chtějí
být napsány. Ocenění za
knihu vyvolalo také zájem nakladatelství Jota
o můj další rukopis, který vznikal a odehrává se
z části tady a z části na
Šumavě…“

Dívka ze str. 3
Bouřlivý
rok
1922

ště

miss bubák

V místní soutěži hravě
zvítězila členka Barnumova
cirkusu, který právě projížděl.

Malý oznamovatel
staroměstské noviny:
jednička v místní inzerci

Foto: Míra Lédl

„Je pro Tebe Praha
zdrojem inspirací?“
„Jádro Prahy je poklad...
Miluji hlavně Hradčany, Malou Stranu
a Petřín. Ale co s pokladem, když ho necháte ležet ladem? Myslím, že je
důležité se k těmhle místům vracet… A to je úkol
pro tvořivce, kteří tu žijí.“
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Foto: Youtube

telefon inzerce: 777 556 578

Rozhovor

Tereza Dobiášová při křtu knihy ve
Spolku na Malostranském náměstí

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

MÍSTNÍ UMĚLCI
ARGENTINSKÉ EMPANADAS

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

Empanada července:
Chorizo Cheesburger
www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

www.starapraha.eu

● 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.

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

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

3 otázky, na které odpovídá umělkyně, výtvarnice
a Malostraňačka Magdalenna Nováková
„Jak byste se představila čtenářům novin?“
„Jsem tělem i duší malířka
a svou tvorbu směřuji mezinárodní cestou. K mému
nickname
Magdalenna
mě inspirovala zpěvačka Madonna, která má ve
jméně také dvě N. Maluji
abstraktní obrazy o lásce, ohrožených zvířatech
a výjimečných osobnostech,
které nějak podporují dobré
věci ve světě. Mou inspirací
je Leonardo Di Caprio, Angelina Jolie, Gisele Bündchen a Dr. Jane Goodallová. 10 procent z prodeje
svých děl chci věnovat Světovému fondu na ochranu přírody. V rodině jsme
měli Karla Čapka a Olgu
Scheinpflugovou.
Vztah
k přírodě mám po otci, který je doktor přírodních věd,
a umělecký talent po mamince.“
„Kde můžeme vidět
vaše obrazy naživo?“
„Nyní mám krásnou dlouhodobou spolupráci s Advivum Slovanský Dům,

kde mám každé dva měsíce novou kolekci mých
obrazů. Dále mám výstavu
v Buddha Baru, a když půjdete do krásné restaurace
Kampa Park, seznámíte se
s mou srdcovou záležitostí,
navrhla jsem jim nové logo!
Také jsem nedávno byla
oslovena, abych vytvořila
památeční značku osobnosti pro paní Medu Mlád-

kovou. Jinak má rodina
pochází z Kampy, byli jsme
původní majitelé hotelu
U Schnellů a Malá Strana
je pro mě velkou inspirací
a dobře se mi tu žije
i pracuje.“
„Na co se těšíte?“
„Na své úspěchy v kariéře a také na to, že se konečně usadím a budu mít
rodinu.“

Magdalenna Nováková
www.magdalenna.com

Text: Monika Höppner, fofo: Archiv Magdalenny

Denní menu
za 139 Kč
Výběr ze
tří jídel
s chutnou
polévkou.
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telefon redakce: 777 556 578

co nového v redakci

Vzpomínka na
fenku Ginu

o
h
é
h
u
r
zd
břehu

Zpravy

PROSTŘENÝ STŮL
NÁMĚSTÍ: POM

Foto: Archiv Olgy Michálkové

MÍSTNÍ PODNIKY A ŠIKOVNÍ UMĚLCI PODPOŘILI OBLÍBENOU

Gina ještě
jako štěně
Do psího nebe odešla ve věku
12 let Gina, maminky redakční
fenky Denisky. Redakce Staroměstských novin spolu s módní návrhářkou a výtvarnicí Olgou Michálkovou (Ateliér Olga
a Pavla na Tržišti), paničkou
Giny, na ni vzpomíná s láskou.
„Gina byla věrný čtyřnohý kamarád, měla hluboký pohled
a byla velmi přátelská a laskavá k lidem. Byla to moje Láska,“
popsala Ginu panička Olga.
Čest její památce!

Malostranské náměstí 21. června
opět ožilo. Na tradiční akci Prostřený stůl se tu sešli sousedé i šikovní umělci. Všichni zpívali, hodovali
a pili a ještě tím podpořili dobrou věc.
Poprvé před dvanácti
lety několik nadšenců
zorganizovalo
charitativní akci, kdy si účastníci
mohli
sednout
k Prostřenému stolu
a za poslechu hudebního
programu kupovali nabízené zboží od místních
živnostníků. Tak to bylo
rok co rok, kdy výtěžek z
prodeje byl předán střední škole nevidomých...

Pamětníci vzpomínají
na romantiku Maltézského náměstí. Bohužel
z dopravních důvodů zde
akce není možná.
Naštěstí se po parku
Kampa dalším místem
sousedského
setkávání stala dolní část Malostranského náměstí.
Vedle již pravidelných
trhů jsme v den slunovratu prožili setkání

právě u Prostřeného
stolu. Místní podnikatelé
především
z oblasti gastronomie
nabízeli svým zákazníkům své výrobky.
Hudební program začal fanfárou svěřenců
pana profesora Zámečníka.
Dále zahráli Muzikanti
z Kampy, zpívaly mladé talentované zpěvačky Anička Höppnerová
a Julinka Šlahařová od
pedagožky Evy Kleinové a také vystoupila trojice nevidomých
studentů Deylovy kon-

zervatoře. Letos byl výtěžek 30 000 Kč předán
nadaci Artevide (úžasná práce s nevidomými dětmi), kde působí
paní Zuzana Kopečná.
Svoji prací výrazně pomohla k zajištění celé
akce. Stejně jako další
organizátorka Ludmila
Růžičková se stále se
usmívající Helenou Šulcovou, která prodávala
charitativní kupóny.
Zbývá už jen připomenout shovívavý úsměv
sv. Petra, což se projevilo nádherným počasím,
zůstává už jen jeden

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
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Zpravy

STŮL NA MALOSTRANSKÉM
OHL NADACI ARTEVIDE!

černá
kronika

OBLÍBENOU CHARITATIVNÍ AKCI DOBROTAMI I ZPĚVEM

Dalimil Klapka

1, setkání s názvem Prostřený stůl příští rok nezorganizoval.
Petr Burgr

problém. Byla by opravdu
škoda, kdyby organizátor,
tedy spolek KampaNula
ve spolupráci s MČ Praha

Stánky svými lahůdkami a nápoji obsadili anebo
dodali zboží: Masný krám, Zelenina z Tržiště, Ryby, drůbež, zvěřina Mašek - Zemanová,
Malostranská beseda, Napa, Klub Šatlava,
Nicolas Bar, Murano Gelato, Bar U klíčů, Vopičkova kafírna, Zlatá Praha, Spolek dobrovolných hasičů, členové Městské policie… Stánky
i část zboží dodal a vše úžasně odpracoval Karel Chotek. Dále propagační místo ve stánku obsadily dvě
členky RelaxArte Sanatoria a Tibetské medicíny
(čaje a balzámy), Rotary Clubu a Klubu TURAS
(štrúdly, vína i perlivá).
KampaNula děkuje všem za pomoc!

Členové KampaNuly: Jiří Wencl,
Jiří Kučera, Pavla Michálková,
Petr Hejma a Petr Burgr

Muzikanti z Kampy
pěkně hráli a zpívali

představujeme místní podniky

Tradiční české obchody provozované českými živnostníky

RESTAURACE V CÍPU
Michalská 25, Praha 1

Při procházce Michalskou uličkou najdete
téměř na jejím konci
příjemnou restauraci,
která historické místo
krásně dokresluje.
Původně ji majitel pan Miloslav Kapek provozoval
v Panské ulici, kde musela před osmi lety ustoupit
přestavbě domu a přestěhovala se tak do Michalské
ulice na Starém Městě.
Díky krátké vzdálenosti od
Uhelného trhu a Národní
třídy byla hodně navštěvovaná.
V současné době se sice turisté vracejí, ale staročeská
klasická hospůdka V Cípu

je mimo hlavní tahy a rozhodně potřebuje podporu
místních a štamgastů.
Kromě posezení u chutného oběda s rodinou nebo
přáteli je restaurace také
rozhodně ideálním prostorem pro firemní akce či pořádání různých rodinných
oslav.
„Máme širokou nabídku
poledních menu s příznivými cenami. Rádi
uvítáme každého zákazníka. Jsme stará škola na
úrovni a věříme, že budete

u nás velmi spokojeni.
Průchodem v Richtrově
domě projdete přímo na
krásné Staroměstské náměstí. Těšíme se na vás,
přijďte k nám posedět
a ochutnat dobré jídlo,”
vzkazuje sympatický majitel pan Miloslav Kapek.
Aktuální týdenní menu
najdete na stránkách:
www.vcipu.cz

Interiér restaurace

tr Hejma,
starosta

Škvarkovka

OTEVŘENO mají každý den od 11 do 22 hodin.

PETR HEJMA (My, co tady žijeme, STAN),
starosta MČ Prahy 1: „Vážím si každé dlouholeté provozovny v centru. Je za nimi kus práce. Díky.“

podporujeme
místní
živnostníky
Pe

Miloslav Kapek
před restaurací

Chlebovka

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

Foto: Archiv MČ Praha 1 a restaurace

Foto: Míra Lédl

NA AKCI PŘISPĚLI

Herec, dabér a pedagog
Dalimil Klapka zemřel
14. 6. ve věku 89 let.
V roce 1953 byl přijat na
DAMU, kterou, pod vedením Otomara Krejči
a Bohuše Záhorského,
dokončil v roce 1957.
Již během studií působil a poté byl třicet tři let
v angažmá v Realistickém divadle v Praze na
Smíchově (dnešní Švandovo divadlo). Po odchodu z angažmá hostoval
na různých scénách,
např. v Divadle v Dlouhé, Divadle Na Fidlovačce, Činoherním klubu,
Městských
divadlech
pražských,
Hudebním
divadle Karlín… Byl vynikající dabér, daboval
např. poručíka Columba.
Čest jeho památce!
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Tema

To je Goebbelsovo dí
Exkluzivní zpověď Jany Konůpkové, filmové dcery

L

ída Baarová neměla
děti. A tak se stalo,
že si při natáčení filmu Maskovaná milenka
zamilovala malou Janičku Konůpkovou. Chvílemi to vypadalo, jakoby si
ji chtěla přivlastnit. Setkaly se pak až po mnoha
letech.
Staroměstské noviny exkluzivně odtajňují život
jedné z nejmladších filmových hvězdiček Jany
Konůpkové. Objevila se
pouze v jediném filmu,
dnes žije u své dcery
v Kanadě v provincii Alberta. Narodila se 3. srpna 1935 v Brně.
Její otec Vladimír Konůpka byl hlasatelem
a režisérem brněnského
rozhlasu, člen činohry
Národního divadla Brno,
konferenciér a také zakladatel kabaretní dvojice
KO - KO (Kosina - Konůpka). Maminka byla v domácnosti.

milenka v Praze. Když
se někdo z přihlížejících
v ateliéru zeptal, čí že je
to dítě, druhý na to hlasitě odpověděl: ,Goebbelsovo.‘ To byly následky protektorátu a styků Lídy Baarové.

Zpověď

Nabídka

Jana Konůpková vypráví:
„Letní prázdniny jsme
strávili na Vysočině ve
Škrdlovicích u jezera Velké Dářko. Každé léto se
tam scházeli herci z Prahy
a Brna. Mimo jiné i herec
František
Kreuzmann,
který mě oslovil a doporučil režisérovi Otakaru Vávrovi. V den svých
pátých narozenin jsem
dostala pozvání k natáčení filmu Maskovaná

Chodila jsem na gymnasium Jiřího Dimitrova v Brně. Dostala jsem
pozvání k natáčení filmu
Zvony z rákosu. Bylo mi
19 let. Ředitel školy mi ale
oznámil, že nejsem žádná
,herka‘, nýbrž žákyně jeho
gymnasia. A bylo po filmování.
Po maturitě jsem se přihlásila ke zkouškám na
pražskou AMU. Ten samý
den dělala zkoušku i Jana
Werichová. Přijata jsem

Malá Jana Lídu
Baarovou
obdivovala
Exteriéry jsme natáčeli
ve Stromovce. Jednou,
když kameraman Pečenka déle umísťoval světla
a já jsem stála již hezkou
dobu nalíčená a připravená k natáčení, založila
jsem si ruce a prohlásila:
,Bože, to čekání, to je ale
otrava.‘ Všichni se smáli.
Obsazení republiky Hitlerem nepřineslo nic dobrého a s mým filmováním
byl konec.

RODIČE. Táta Vladimír by režisér a konferenciér, maminka Cecílie byla v domácnosti. Chtěli mít z Jany herečku. Sen se jim splnil, ale jen pro jeden jediný film.

nebyla, asi skutečně můj
talent nestačil.
Našla jsem si práci v Pragokoncertu a s jednou hudební skupinou jsem se
koncem srpna 1969 dostala do Německa. Svou
dceru Michaelu (*1959)
jsem vzala s sebou. Nastoupila jsem v Dűsseldorfu do Commerzbank.
V bance jsem zůstala do
konce roku 1993.

U Baarové
Moje
dcera
Michaela odešla do Kanady už
v roce 1978. Pravidelně
jsme se navštěvovaly.
Když mě roku 1983 navštívila, zajely jsme do
Salzburgu za Lídou Baarovou. Nežila už tehdy
moc dobře, byla zchudlá
a myslím, že také dost
nešťastná. Nakonec byla
ráda, že se jí díky nám
dostalo takového rozptýlení. Zanechala mi pěkné
vzpomínky na mou krásnou filmovou maminku.

Foto z kanady. Jana Viktorínová - Konůpková
poslala redakci novin svoji fotku z Kanady. Žije tu u své
milované dcery Michaely.

Kanada
V roce 2005 jsem se přestěhovala k mojí dceři do
Kanady. Je tu opravdu
krásná příroda, máme
koně, kočky a pejsky.
Jsem zde šťastná, pro mě
je tu ráj na světě.“

Víte že...

Joseph Goebbels se
s Lídou Baarovou rozešel až na přímý rozkaz
Adolfa Hitlera.

tatínek Jany Vladimír
Konůpka byl hlasatelem
a režisérem brněnského
rozhlasu. S kolegou Kosinou založili kabaretní dvojici KO - KO.

Janička
Pro její životní roli ve filmu
Maskovaná milenka ji objevil herec František Kreuzmann. Janě bylo tehdy
pět let a byla s rodiči na
prázdninách na Vysočině u jezera Velké Dářko.
Právě tam si ji Kreuzmann všiml a hned ji oslovil. Byla to její jediná role.

GoebBels
Joseph Goebbels byl nejbližší spolupracovník Adolfa Hitlera a říšský ministr
propagandy. Měl milenecký poměr s Lídou Baarovou, až byl ženatý a měl
šest dětí. Na konci války
spáchal sebevraždu, jeho
žena zabila všechny děti
a pak i sebe.

Návštěva u Baarové. Jana Konůpková (uprotřed) na návštěvě u Lídy Baarové (vlevo) v hospicu
v Rakousku roku 1983. Vpravo Janina dcera.
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Tema

ítě, volali na mě

Kalendárium
Starého Města
červenec

Lídy Baarové, pro čtenáře našich novin

Věra
Adlová

spisovatelka

Josef
Šebánek
herec

Jan
Kristofori
malíř

Josef
Schulz

architekt

● Jindřich Wankel
*15. 7. 1821 Praha
†5. 4. 1897 Olomouc
Lékař, archeolog a speleolog.
● Josef Schulz
*11. 4. 1840 Praha
†15. 7. 1917 Praha
Architekt. Rekonstruoval požárem zničené
Národní divadlo.
● Karel Vít Hof
*16. 7. 1826 Praha
†9. 8. 1887 Kunratice
Účetní ve spolku pro
výstavbu Národního
divadla.
● Jan Kristofori
*17. 7. 1931 Mukačevo
†24. 3. 2004 Praha
Malíř. Ilustroval knihy
Karla Čapka.

Buclatá
ručka
Janin objevitel,
herec František
Kreuzmann

Kresba
z koncentračního tábora

Hledám
Brigádu

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

Zde může
být váš
inzerát!

Volejte ihned:

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

staroměstské
noviny
děkují MČ Praha 1
za podporu
tohoto vydání

Kamarádka
Anne

Doufající
manželka

● Věra Adlová
*22. 7. 1919 Praha
†28. 7. 1999 Praha
Spisovatelka, překladatelka z latiny a ruštiny.
● Josef Šebánek
*22. 7. 1915 Podskalí
†13. 3. 1977 Praha
Herec, původním povoláním taxikář.
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Charita

KampaNula

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

UČENÁ TOULKA PETŘÍNSKÝCH INICIATIV
A KAMPANULY: ROHÁČI A PLŠI

Učená toulka s názvem Rojení roháčů
a právě probuzení plši
proběhla 16. 6. večer.
Bylo 25 účastníků i s dětmi. Šlo se od pomníku
K. H. Máchy, kde již pár
brouků prolétlo. Pak nahoru. Pak za Hladovou
zdí a na několika místech
pozorováni velcí jedinci. Jaroslav Cepák a Jen
Rychlý, úžasní průvodci večerním Petřínem,
sdělili mnoho. Samce
i samičky roháčů jsme
prohlíželi za letu i zblízka na dlani a nebylo jich
ten večer málo. Po setmění opakovaně došlo

na setkání s plchy, vysoko
v korunách stromů jich
bylo postupně vidět pět.
Poskakující plchy je možné vidět jen v noci a s baterkami. Zkrátka si na ně
musíte posvítit!

„Vím, kde bydlím
a kdo jsou moji zvířecí sousedé“ - naučná stezka na Petříně.
Studenti se zápalem pro
přírodu, Veronika s Andrejem, provázejí také
v tomto roce děti a dospělé naučnou stezkou po
místech, kde na Petříně
žijí vzácná zvířata. Po vyluštění kvízu vždy přichá-

Naše
Našeakce
akce
Info: Lída Růžičková, tel.: 724 346 460,
mail: LudmilaR@seznam.cz
Pořádáme
a spolupořádáme
● Učené toulky historické vsedě, vycházky
Podzemím Menšího i Starého Města i přírodovědné
a výlety od září.
● Čtvrtky NAUČNÁ STEZKA PETŘÍNEM (spolupořádáme) -15 zast. u zvířecích sousedů. Čtvrtky odpol.
rodiny s dětmi a jednotlivci:
Petrinskainiciativa@gmail.
com, 773 247 227. Místa
sdělena objednaným.
● PRAHA HRAVĚ
v červenci (srpen prázdniny).
Pro rodiny nutná rezervace:
www.prahahrave.cz/akce-pro-rodiny, tel.: 731 802
799. Program: Proběhla
5. 7. Rychlovka na Karlově
mostě a bojovka na Kampě.
Stará Praha a my 10. 7.
a 17. 7. v 10.30 h. Kampa,
mlýny, Čertovka 23. 7.
v 10.30 h.
DOPORUČUJEME
● Hudeb. příměstský
tábor pro děti. Lucie
Doušová od 15. 8. v Michnově paláci Tyršova domu.
2x i pro dospělé. MUZI-

KOTERAPEUTICKÁ
RELAXACE. Viz: www.
luciezraje.cz
● 10. září: XV. MALOSTRANSKÉ VINOBRANÍ - Dozvuky Horňáckých
slavností od odpol. na
Kampě.
● BASKET TURAS: Info
J. Svátek: 605 131 136, od
13. 7. středy 19 - 20 h ve
Velké tělocvičně Sokola - ČOS na Újezdě.
● RelaxArte Sanatorium: V létě v Sokole
(Tyršák), tělocvičny T2 a T5.
Na www.relaxartecentrum.
eu styly cvičení a lektoři na
jednotlivé dny. Dynamika:
aerobní sestava, kondice.
Dynamická meditace: čínská jóga, čchikung a tajči.
Pátky v létě zrušeny. Cvič.
s Johankou: sestavy 8 kusů
brokátů, 5 zvířat. Pondělí:
18.30 - 20.30 h, středy:
18 - 20 h. Karimatky vlastní.
● 3. - 12. 9. Tradiční
týden (10 dní) cvičení
u moře JADRAN - Veli
Lošinj u Istrie. CÍSAŘSKÉ
VZDUŠNÉ LÁZNĚ
V LESE, cvičení 2x - 3x
denně s polopenzí i masáže
a bazén. www. relaxartecentrum.eu.

zí překvapení. Odkryje se
cesta k nalezení pokladu.
Více na: www.zachranteplcha.eu.

Toulka

Děti na Petříně

Galerie Lapidárium Rámová
&
Keltský spolek Lugnasath
za podpory MČ Praha 1, KampaNuly,
Staroměstských a Malostranských novin
pořádají a zvou na vernisáž výstavy

v sobotu 6. srpna v 17 h.
Výstava děl volně sdružených výtvarníků (malířů,
sochařů, fotografů) je inspirována tématem

„Keltské kořeny českých pohádek“.
Doplněn bude doprovodný program:
hudba, komentované prohlídky a přednášky.
Vše v pozvánce po polovině července v SN a MN.

VSTUP VOLNÝ.
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO!

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.
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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.

Nikdo nemůže zapřít,
že naše město, především vnitřní Praha je
opět přetížena turisty. Jemné pozitivum je,
že proti létům minulým
vzrostl počet návštěvníků
z České republiky. I když
je úplně jedno, jestli je
přeplněný koš navršen odpadky od tuzemců, nebo
cizinců, když ho Pražské
služby nevyvezou. Jestli
k tomu ještě přidáme noční hluk, je rozmrzelost
místních na místě.
O to víc si musíme vážit
lidí, kteří vytvářejí komunitní život v místech,
kde bydlí, nebo alespoň
pracují. Takovým příkladem může být každoroční
akce s názvem Jahodové
reggae. Členové spolku
z Kozího plácku zorgani-

zují nabídku všeho jahodového. Od jahodových
knedlíků počínaje a jahodovou limonádou konče.
Do nabídky samozřejmě
patří také jahodové koláče
a koktejly. A protože k jahodám se alespoň barevně
přibližuje víno růžové, tak
to je v nabídce také. Vše
je doprovázeno kulturním
programem. A ejhle, během odpoledne se na místě potkají lidé z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Sousedsky postojí, popovídají
si a všichni se stanou důkazem, že tady jsou místa,
kde žijeme.
Je dobrou zprávou všem,
že popsané setkání není
ojedinělé. Podobně se takoví lidé najdou v Petrské
čtvrti, při výstavách pod
širým nebem na Václav-

NA STopě Kateřina
Klasnová

O ROZKOPANÉ PRAZE
a PSEUDOPODNIKATELích

Praha se po druhou
polovinu roku stala
díky českému předsednictví EU symbolicky hlavním městem Evropy. Paradoxně
v době, kdy magistrát
otřásá jedna z největších
korupčních afér a centrum Prahy, kde se odehrávají jednání i symbolické
akce, připomíná moderní
metropoli jen vzdáleně.
Myslím, že nejsem sama,
komu přijde, že vězíme
v devadesátkách a to nejen
způsobem dělání politiky
jako divokého byznysu
ve stylu „urvi, co můžeš“.
Po dvou covidových letech
se vrátili na scénu všichni
pseudopodnikatelé a prodávají turistům nemožné.
Nejen po Malé Straně opět
chodí s kárkami s pivem
Braník a jakýmsi pato-

Koloběžky
všude

kem v umělém kanystru
a vodí turisty s naplněnými kelímky po ulicích. Alkoholové průvody řvou do
rána a nechávají po sobě
odpadky. Pivní kola se
z ulic přemístila na Vltavu,
přibyly disko lodě a elektro koloběžky se válí, kam
oko pohlédne. Centrum je
rozkopané, jako bonus je
letos rozbombardovaný
park na Klárově, kudy projíždějí delegace. Léta jsme
tu jako rezidenti bojovali,
aby tam nebyly podzemní
garáže a marně usilovali,
aby byla udržovaná zeleň,

vyměnil se mobiliář atd.
To samé v parku Cihelná,
kde jsme chtěli obnovit
sportoviště a kluziště. Revitalizace přišla až před
volbami a bez diskuze
s místními. Anenský trojúhelník je dva roky za
ohradou a místo zeleně
přibyl slavný kulaťák před
Prašnou věží nebo parkovací stání na Hradčanech
na chodníku...
(Nejen) léto v centru musíme přežít se zaťatýma
zubama. A přitom by stačilo dodržovat stávající
legislativu,
nevymýšlet
blbosti a starat se, aby
krásná Praha byla i obyvatelná. Tak nám rezidentům přeji, ať máme léto
všemu navzdory co nejkrásnější.
Názor redakce nemusí být v souladu s uvedenými komentáři.

www.
staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

Jahodové reggae pěkně
se neslo NAŠÍM Kozím pláckem

Poděkování
za tyto noviny

Staroměstské noviny,
minulé číslo

Mňam, jahodové
knedlíčky...
ském náměstí, na Malé
Straně a to především na
Kampě, nebo právě teď
v letních měsících v Loretánské zahradě na Hradčanech. Velmi jim za to
děkujeme.
SN červenec 2022

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 ČERVENCI

MERKUR V RAKU JE POD
VLIVEM CITU A EMOCÍ
V
červenci
prochází
Slunce vodním citlivým
znamením Raka, 22. čer-

vence vstupuje do ohnivého
královského znamení Lva.
Ohnivá planeta Mars se potkává v napěťových aspektech k planetě Pluto, která se
pohybuje na konci znamení
Kozoroha. Tato konstelace
hovoří o umění kultivovat
a ovládat sílu. Mars přechází do klidnějšího zemitého
znamení Býka, kde je i planeta Uran. Merkur v Raku
se vyjadřuje pod vlivem citu,
vzpomínek a melancholie.
Slunce s Merkurem v Raku se
potkávají v opozici s Plutem

a aktivuje se osa Kozoroh - Rak, témata k ní jsou ochrana, bezpečí a jistoty. A to jak
citové, tak i územní. Jupiter
ze znamení Berana dává konstelaci otázky o existenciálním smyslu…
Saturn, strážce prahu, kráčí
novátorskými
vodnářskými vlnami. Vstup Slunce
do znamení Lva dodává
pocitově více svébytnosti,
než emocí, z račího světa.
Lvovské období je období
srdce. Venuše, planeta lásky,
s lehkosti pluje Blíženci. Luna
v úplňku se objevuje na nebi
13. července, 28. července je
v novu.
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še
Jsme va !

ucho

Jana už to zná!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

Jani, jak přežít, když
mi dítě oznámí nějaký
svůj průšvih?
Eva
Jestliže za vámi přijde dítě
a oznámí vám průšvih,
v duchu si můžete pogratulovat. Cítí k vám důvěru. Pokud se jeho průšvih
dozvíte od někoho jiného,
nebo na něj přijdete náhodou, můžete si položit
otázky: „Mohl/a by se
mi s takovou věcí svěřit?
Jak bych se asi zachoval/a? Následovala by
moje přednáška?“
Taky se můžeme vrátit do
našeho dětství a dospívání
a vzpomenout si na naše
úlety. Cigarety, alkohol,
drobná krádež… Měli jste
někoho dospělého, komu
jste o tom mohli říct? Byl
to váš rodič?
Takže máte to štěstí a vaše
dítě za vámi přišlo s velkým
průšvihem. Pogratulujete si, že s ním máte skvělý
vztah. A zbytek je na vás.
Můžete upřímně sdílet své
pocity: „Tak to potřebuji
chvíli rozdýchat!“ Nebo:

„No to je pro mě přes
čáru!“ I rozhodný nesouhlas je možno vyslovit s respektem k druhému.
Stejně jako my máme důvod k našemu chování, má
ho i naše dítě. Pokud nevysvětlí, co ho vedlo k činu,
zkusme s respektem zjistit
jeho pohnutky. Ať už naše
diskuse probíhá jakkoli,
máme jeden cíl: nezadělat
na další průšvih. Nejednat
na základě našeho vnitřního strachu a způsobit to,
že se dítě stáhne do sebe
a přestane se svěřovat.
Když už je řeč o strachu,
do cesty mi přišel způsob,
jak se s ním vyrovnávat.
Když pocítím strach, poděkuji mu, že mi přišel
něco sdělit a dám mu nějakou formu a třeba barvu.
Čím více smyslů zapojím,
tím líp. Třeba můj strach
vypadá jako šedý mrak.
Zeptám se, proč za mnou
přišel, co ode mě chce. Můj
strach mi zatím vždy řekl,
že lásku. A tak mu ji dám.
Může to třeba vypadat tak,

Radí
Jana Hogan
že se mrak strach pohybuje dolů do srdce. Moje
srdce má podobu bílo-zlaté koule a ta v sobě mrak
postupně rozpustí. Puf
a strach je pryč!
V takových vizualizacích
je vše, co „vidíme“ a právě
takové, jaké to je. Zdá se to
možná jednoduché a trochu dětinské. Vyzkoušejte
a uvidíte!
Napište nám do redakce, jaké rodičovské patálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku
jsou inspirované kurzem
Nevýchova.
Vaše Jana Hogan
inzerce

MASÁŽE

Nabízím Deep
tissue masáž

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
Redakce těchto novin děkuje
Městské části Praha 1
za grantovou podporu

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

Výstava Divní příbuzní
Andrea Baštýřová
● Kurátor: Petr Vaňous
● Vernisáž 19. 5. od 18 h
● Výstava od 20. 5. do 16. 7. 2022
● St - so: 14 - 19 h
● Galerie Jilská 14, Praha 1

Kultura

