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StaromeStSke
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®
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Linka 
pomoci 
občanům
724 021 789  
224 948 465

petr Hejma podporuje
místní živnostníky

Petr Hejma, starosta Prahy 1:  
„Pekařství INN je typ provozovny, kterou  
v naší městské části vždy rádi uvidíme.“

NejeN Na 
straně 5

INN
PEKAŘSTVÍ

Václavské nám. 791/32, Praha 1

MARTIN STRÁNSKÝ
O PRAZE A PŘEDCÍCH

 Str. 4 - 5

Místní 
podniky

Král výčepu DominiK
Fešák Dominik 

z restaurace u parlamentu, 
valentýnská 52, 

čepuje báječnou plzeň. 
přijďte na jednu či dvě…

Na STop Ě

Kapitán Korda
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gENIÁlNÍ bÁSNÍK jIŘÍ ORTEN (†22)

ZAbIlA HO 
SANITKA
V DEN NAROZENIN...

Jiří orten zemřel 
1. září 1941 na následky 
srážky na rašínově nábřeží 

německá 
sanitka

STR. 6 - 7
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inzerceinzerce

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

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

posíleJte 
nám své tipy!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDe

staré 
město

VltaVa

9 037 obyvatel

Počasí 

27°C
srpen

Srpen k zimě hledí 
a rád vodu cedí.

Jednou větou...

Slyšeno: V kině

Monika
Höppner
Redakce
Staroměstských 
novin

Věta, kterou jsem zaslechla:

Umění je 
nejlepší způsob, 
jak dát realitě 
sbohem.

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

257 531 839

Redakce těchto novin děkuje 
Městské části Praha 1 
za grantovou podporu

„

NabízíM k pRoNájMu
VNiTřNí gaRážoVé

STáNí
● 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.

Volejte: 774 927 892

Jakub Trubač převzal 
vyhlášenou pivnici  
U Rotundy v ulici Ka-
roliny Světlé 29. červ-
na. Snad úplně posled-
ní čtyřka bez větráku  
v centru Prahy zůstává  
v původním stavu a hned  
v den předání ji nový 
provozovatel otevřel. 
„Z původního personálu 
zůstali na place Standa 
a Mirka,“ řekl redakci 
Jakub Trubač. Aktuální 
nabídku jídel najdete na 
facebooku, stálá jídla se 
cenově pohybují od 149 
až 289 Kč. Každý den si 

ZPRÁVA PRO ŠTAMgASTY: lEgENDÁRNÍ 
HOSPODA U ROTUNDY ŽIjE DÁl!

můžete vybrat také ze 
dvou až tří aktuálních 
jídel za 139 Kč. Jídla se 
mění každý den. „Pivnici 
bych rád zachoval tako-
vou, jaká je. Vždyť v Pra-
ze je takových hospod jak 
šafránu. Přijďte se osvě-
žit Staropramenem za  
36 Kč nebo černým pivem  
s názvem Černá Barbo-
ra,“ doplnil Trubač. 
Pivnice, která je naproti 
rotundě Nalezení svaté-
ho Kříže, se v posledních 
letech propadla do dluhů 
a chvíli se místní štam-
gasti obávali nejhoršího, 
tedy změny. Dům, ve 
kterém legendární pod-

osud hostince u rotundy visel na vlásku. 
Dobrá zpráva pro štamgasty a místní jistě je, 
že pivnice se nezavřela. rotunda má nového 
provozovatele Jakuba trubače, ale vše prý 
zůstává při starém.

MoNika HÖppNER

anna marie 
Höppnerová (13) 

Mluvčí mladé 
generace

„No přece 
samý střed 

světa: 
park 

Kampa!“

roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

„Loretánská 3, 
Hradčany. Roku 
2000 jsme tam 

založili Divadélko 
Romaneto.“

Jaké je vaše srdcové místo 
v centru Prahy?

radim 
Fiala
Doktor 

z Ordinace 

„Čili: Asi 
nebudu 

jediný, který 
z fleku hlesne: 

přece 
U Jelínků!“

Hana 
Francová
 HaFstudio,
varhanice
„Miluju 

staroměstské 
průchody. 

V dětství jsme 
je prolézali…“ 

roman 
Korda

Principál Diva- 
délka Romaneto

martin 
Falář 
Režisér, 

dramaturg, klaun

„Vojanovy sady, 
když kvetou 
magnólie. 

Masarykova lípa 
ve Valdštejnské 

zahradě…“

Petr 
skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Uvnitř  
orloje  
u jeho  

stroje…“

liliová
250/4 

Choco Café

Gurmánův 
koutek

85 Kč

ORIgINÁlNÍ 
CHUTNé 

ČOKOlÁDY 
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V Praze si lidé připomněli 
9. července pěkné výročí, 
konkrétně uběhlo 665 let 
od položení základního 
kamene Karlova mostu. 
„Základní kámen položil 
Karel IV., kdy s astrolo-
gy pečlivě vybral datum, 
bylo to roku 1357 dne 9. 7.  
v 5.31 ráno. Jde o nu-
merologicky zajímavou 
řadu lichých čísel, kte-
rá jde po sobě stejně při 
čtení zepředu i pozpátku 
135797531,“ připomněl 
významné datum ředitel 
Muzea Karlova mostu 
Zdeněk Bergman. 

Oslavy zahájil v pět 
ráno průvod Karla IV. 
od Malostranské mos-
tecké věže přes Karlův 
most v dobových kos-
týmech. Pak proběhlo 
poklepání základního 
kamene a otevření vý-
stavy Praha kamenná  
v Muzeu Karlova mos-
tu. Součástí oslav byly 
také tematické přednáš-
ky. Slavnost zakončily  
v 8 hodin ráno fanfáry. 
Děkujeme Muzeu Karlo-
va mostu v čele se Zdeň-
kem Bergmanem za dal-
ší pěknou akci. 

Novinky ze starého města

Karlův most slaví 665 let
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inzerce

Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

STAROMěSTSKé NOVINY: 
jEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

ZPRÁVA PRO ŠTAMgASTY: lEgENDÁRNÍ 
HOSPODA U ROTUNDY ŽIjE DÁl!

Jakub trubač se starostou 
petrem Hejmou při předání pivnice

nik sídlí, patří z poloviny 
rodině restituentů, z dru-
hé pak radnici Prahy 1. 
Děkujeme bývalému pro-
vozovateli panu Zdeňku 
Svobodovi za to, že roky 
vedl tuto legendární hos-
podu a novému přejeme 
hodně štěstí!
Pivnice U Rotundy v sa-
mém centru Prahy má 
otevřeno denně od 11 do 
23 hodin.
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Dívka ze str. 3

ště
narodila se v rodině 

kloboučníka a dotáhla to až 
na agentku. na snímku pózuje 

při tajné návštěvě prahy.

MATA HARI

Bouřlivý 
rok 

1922

nový provozovatel 
Jakub trubač

před pivnicí

legenda žije dál
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REDAKCE SE 
RADUjE Z NOVéHO 

GRAFIKA

co nového v redakci

Redakce Staroměstských novin 
je posílena o nového, skvělého 
grafika Martina Kroba. Šéfre-
daktorka Monika Höppner ho 
znovuobjevila při své cestě na 
Vysočinu. „Známe se s Marti-
nem přes třicet let, těším se na 
naši spolupráci,“  popsala své 
pocity Monika, která už teď ví, 
že do redakce získala parád-
ního parťáka. „Mám rád výzvy 
a tuto jsem s nadšením přijal. 
Snad brzy čtenáři uvidí, co no-
vého naše spolupráce přinese,“ 
doplnil Martin krob, který se 
dlouhodobě věnuje novinařině 
i grafice. Hodně štěstí!

martin Krob, monika
Höppner a redakční 
fenka Deniska na poraděFo

to
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v

ROZHOVOR S léKAŘEM MARTINEM jANEM STRÁNSKÝM O PŘEDCÍCH, PRAZE A RETRÍVRU KARlOVI

„Pradědeček Adolf byl 
novinář, advokát, po-
litik, založil Lidové no-
viny. Dědeček Jaroslav 
byl právník, za okupa-
ce organizoval na sta-
nici BBC vysílání pro 
povzbuzení národa. Ta-
tínek Jan byl právník,  
s Pavlem Tigridem za-
ložil v Mnichově český 
stůl stanice Rádio Svo-
bodná Evropa. Bylo 
těžké se stát lékařem?“
„Na smrtelné posteli se mě 
zeptal dědeček Jaroslav, 
tehdy mi bylo 17 let, jestli 
chci být opravdu doktorem. 

Měl jasnou představu, 
že se stanu právníkem… 
Když ale viděl mou od-
hodlanost stát se lékařem, 
tak jen chtěl, abych mu 
slíbil, že až nastane den, 
kdy budu moci něco udě-
lat pro Československo, 
tak to udělám…“ 
„50. léta Vaše rodi-
na prožila v Americe. 
Jaké to bylo přijet  
v průběhu sametové 
revoluce do neznámé 
země?“ 
„Snažil jsem se pocho-
pit místní podmínky.  
A musím říct, že bylo těžké 

neurolog, ředitel polikliniky na národ-
ní a spisovatel martin Jan stránský 
pochází z významné rodiny. Do prahy 
z ameriky přijel po sametové revoluci 
a doma na národní to má rád.

MARTIN jAN STRÁNSKÝ: NEjKRÁSNějŠÍ 
POHlED jE NA OSVÍCENÝ PRAŽSKÝ HRAD

získat zpět rodinný ma-
jetek, který nám ukradly 
bolševické organizace.“ 
„A jak jste to zvládl?“ 
„Stal jsem se tím nej-
pokornějším Čechem… 
Moje nejtěžší životní 
zkouška trvala tři roky.“ 
„Teď jste doma v Pra-
ze… Jak se Vám bydlí 
v centru?“
„Mám to doma na Ná-
rodní rád. Mám ten nej-
krásnější výhled ze své 
ložnice, vidím na Praž-
ský hrad. Když je večer 
Hrad rozsvícený, dívám 
se z okna a mluví ke mně 
tatínek, dědeček, pradě-
deček.“ 
„Chodíte rád v centru 
na procházky?“
„Můj život řídí můj re-
trívr Karel, který miluje 

společnost a hospody. 
Na vteřinu přesně v pět 
hodin odpoledne se na 
mě v mé kanceláři po-
dívá, vstane a začne do 
mě trkat jako koza. No  
a pak vyrazíme. My máme 
svoji čistírnu, krám, oblí-
bené hospody…“
„Můžete nám jako 
lékař poradit recept, 
jak se udržet v kon-
dici?“
„Cvičte, choďte často na 
procházky a obohacujte 
svého ducha. Poslou-
chejte hudbu, hrajte na 
nástroje, věnujte se četbě. 
Snažte se vycházet dobře 
s lidmi, se svými sousedy 
a věnujte se jak úzkému 
kruhu přátel, tak i těm, 
kteří pomoc potřebují. To 
nabíjí.“

Denní menu 
za 139 Kč 
Výběr ze
tří jídel 

s chutnou
polévkou.

Otevřeno: 
denně 9 - 23 h

Adresa: 
Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

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.

Empanada srpna:
pálivé hovězí & uzený sýr

www.malaargenta.cz
Malá Strana, Praha 1

facebook.com/malaargenta
instagram.com/malaargenta

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

HOMEOPATICKÁ 
PORADNA

Ing. Klára Pletichová, MbA., RHom.

tel.: 702 032 103
www.klarapletichova.com 

inzerce
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představujeme místní podniky
tradiční české obchody provozované českými živnostníky

Václavské nám. 791/32, Praha 1

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

přijďte si 
pro čerstvé pečivo

před pekařstvím

Máme pro vás skvě-
lý tip, kam zajít na-
příklad pro dobrou 
svačinku anebo  
i snídani při ran-
ním spěchu. Ne-
dávno bylo totiž ote-
vřeno nové pekařství,  
a to na vskutku ide-
álním místě - přímo 
ve Vodičkově ulici na 
rohu s Václavským ná-
městím. 
INN Pekařství se může 
pochlubit širokým sor-
timentem chutného 
pečiva ruční výroby 
jen z prvotřídních su-
rovin. Pokud trpíte 
jakoukoliv intolerancí 

vůči určitým produk-
tům, tak vězte, že i vy 
si zde opravdu vybe-
rete. Široký totiž není 
jen výběr „klasického“ 
pečiva, ale i výrobků 
bez lepku, mléka nebo 
dokonce sóji. Všechno 
je samozřejmě čerstvé  
a skutečně velmi dobré. 
Ať už máte rádi sladké 
nebo slané, snídaně 
nebo svačina z tohoto 
sympatického obcho-
du vám rozhodně dodá 
energii na celý den.  

A při návratu z práce či 
ze školy si pak nezapo-
meňte doplnit domácí 
zásoby. 
Nové pekařství otevírá 
už ráno o půl šesté, což 
také není na centrum 
města obvyklé… 
A vězte, že své zákazní-
ky už v tuto dobu roz-
hodně má. 
Kromě Vodičkovy ulice 
najdete jejich druhou 
provozovnu v Praze 1 
také v obchodním cen-
tru Quadrio. 

petr HeJma (my, co tady žijeme, stan), 
starosta mč prahy 1: „Pekařství INN je typ provo-
zovny, kterou v naší městské části vždy rádi uvidíme.“ 

PODPORUjEME 
MÍSTNÍ  

ŽIVNOSTNÍKYPetr Hejma, starosta

Koblížky

preclíky

 Zpravy

černá 
kronika

Herec, dabér a pedagog 
Stanislav Fišer zemřel 11. 
6. ve věku 90 let. patřil  
k nejobsazovanějším da-
bérům. jeho hlasem mluvil 
například pierre brice v roli 
náčelníka apačů Vinnetoua 
nebo animovaný asterix.  
S divadlem začínal brzy 
jako ochotník, už v patnác-
ti letech odešel do prahy. 
působil také v Divadle ji-
řího Wolkera a burianově 
Divadle D34. jan Werich ho 
přijal v roce 1959 do abC. 
To bylo později sloučeno 
s Městskými divadly praž-
skými, tam si zahrál přes 
80 rolí. Hrál v seriálu Hříšní 
lidé města pražského, ve 
filmu Drahé tety a já… 
Čest jeho památce. 

Stanislav Fišer Fo
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vROZHOVOR S léKAŘEM MARTINEM jANEM STRÁNSKÝM O PŘEDCÍCH, PRAZE A RETRÍVRU KARlOVI

martin J. stránský ve své kanceláři

MARTIN jAN STRÁNSKÝ: NEjKRÁSNějŠÍ 
POHlED jE NA OSVÍCENÝ PRAŽSKÝ HRAD
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s dědečkem Jaroslavem

Karel s doktorem
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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!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

volejte ihned:
777 556 578

(monika)

staroměstské 
noviny 
děkují mČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

SMRT bÁSNÍKA ORTENA POD KOlY NěMECKé 
SANITKY: NEbYlA TO SEbEVRAŽDA Z lÁSKY

Orten se otočil a když 
vstoupil do silnice, přiří-
tila se německá sanitka  
a srazila ho.
Dodnes se spekuluje  
o tom, že šlo o sebevraž-
du, na kterou se Orten 
údajně připravoval. Po-
dle výpovědí svědků však 
nešlo o sebevraždu.
Básníkovu smrt rámují 
dvě důležité okolnosti: 
toho dne (30. srpna 1941) 
měl narozeniny a němeč-
tí okupanti vyhlásili, že 
všichni židé v Praze musí 
nosit Davidovu hvězdu.
Orten tehdy prožíval těž-
ké období, zasažen trp-
kým rozchodem se svou 
životní láskou, herečkou 
Věrou Fingerovou. 

Jejich vztah byl pozna-
menán tím, že když v ro- 
ce 1938 Věra s Ortenem 
otěhotněla, řekl jí, že je 
na dítě příliš brzy (bylo 
jim 19). Potrat Věře zaří-
dil Ortenův bratr, herec 
Ota Ornest.
Krátce poté se začal 
Věře dvořit herec Gustav 
Schorsch. Orten, Věra 
a Gustav se dobře znali. 

Vystupovali spolu napří-
klad v Topičově salónu 
na Národní třídě.
Orten rozchod těžce nesl, 
ale záhy se vše začalo 
měnit k lepšímu, když se 
sblížil s herečkou Eliš-
kou Kleinovou. Ta byla 
poslední, která viděla 
Ortena při vědomí. Když 
do něj vrazila německá 
sanitka, Orten omdlel.

Sanitka zastavila, sebě-
hl se dav lidí, kterým se 
podařilo řidiče přemlu-
vit, aby těžce zraněného 
Ortena odvezl do nemoc-
nice. Řidič prý původně 
nechtěl, ale pak svolil. 
Orten zemřel v nemoc-
nici dva dny po nehodě. 
Celou dobu byl v bezvě-
domí. Podle svědků ležel 
na posteli zcela nehybný, 
jen pravá ruka se mu hý-
bala, jako by psal.
V židovské komunitě se 
objevily spekulace, že sa-
nitka srazila básníka zá-
měrně. Začalo totiž platit 
nařízení, že všichni židé  
v Praze musejí nosit Da-
vidovu hvězdu  a Orten 
ji v den nehody ještě ne-

měl. Jeho nejslavnější 
báseň Sedmá elegie (Píšu 
Vám, Karino) vyšla až po 
jeho smrti.
Herec Gustav Schorsch 
byl měsíc po Ortenově 
smrti odvezen do pra-
covního tábora a záhy do 
koncentračního tábora 
Terezín, kde vedl diva-
delní spolek, který uváděl 
i dílo Jiřího Ortena.
Gustav Schorsch prý ze-
mřel roku 1944 v Osvěti-
mi, když nacisté zapálili 
kavalec, na kterém spal.
Jiří Orten má hrob na 
Olšanech. Je po něm 
pojmenováno náměstí, 
gymnázium a festival.

Pouta

Toho dne si šel Orten koupit cigarety do trafika naproti 
domu na Rašínově nábřeží, kde bydlel. Doprovázela ho 
jeho nová láska Eliška Kleinová. Přešel ulici, ale trafikant 
mu řekl, že jeho cigarety nemá. Vrátil se před dům, když na 
něj trafikant zamával, že jednu krabičku přeci jen našel...
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Jiří Orten
●  Geniální básník, 
dodnes ne zcela 
doceněný.
●  Vlastním jménem 
Jiří Ohrenstein.
●  Nebyl členem 
žádné skupiny (čás- 
tečně v klubu Noc).
● Byl ovlivněn exis-
tencialismem.
●  Jeho neteří je 
herečka Ester 
Janečková

Jiří orten

eliška 
Kleinová

věra 
Fingerová

gustav 
schorsch

rašínovo nábřeží, 
kde se to stalo

Jiří orten, osudově 
zamilovaný do věry

věra Fingerová, 
jeho životní láska

Herec, 
který svedl věru

ortenova poslední 
láska, svědkyně

oheň

inzerce
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ZpěvačKy
a ZpěváCi!

● Do sboru RAŇIJA
hledáme nové členy, muže 
i ženy s láskou ke zpěvu.

● Náš repertoár vychází
z romské tradiční

a soudobé muziky.

● Zkoušky vždy
úterky v 18 hodin

v Sokole na Kampě.

těšíme se na tebe!
informace na tel.:

608 199 266 a na e-mailu: 
naschelma@gmail.com

SMRT bÁSNÍKA ORTENA POD KOlY NěMECKé 
SANITKY: NEbYlA TO SEbEVRAŽDA Z lÁSKY

Sedmá elegie
Jiří Orten
Píši Vám, Karino, 
a nevím, zda jste živa,
zda nejste nyní tam, 
kde se už netoužívá,
zda zatím neskončil 
váš nebezpečný věk.
Jste mrtva? Poproste 
tedy svůj náhrobek,
aby se nadlehčil. 
Poproste růže, paní,
aby se zavřely. 
Poproste rozpadání,
aby vám přečetlo 
list o mém rozpadu.
Smrt mlčí před verši. 
A já v nich před Vás jdu
tak mlád, tak krutě mlád 
a ponejprve zralý,
že ve své mladosti 
podobám se již králi
zašlého království. 
Vy jste přec věděla,
co křídel chybí nám 
k rozletu anděla,
jak krví smějeme se 
a jak krví pláčem.
Nalezl jsem svůj pád. 
A chci vám říci, na čem...

Jiří orten (3. 8. 1919 - 1. 9. 1941) 
s herečkou věrou, která 

prý byla jeho Karinou

Kalendárium 
Starého Města

jarmila 
Švabíková

herečka

adolf 
Hoffmeister

malíř

srpen

● Josef V. Šimák 
*15. 8. 1870 Turnov 
†30. 1. 1941 Praha
Historik. Jeho životním 
vzorem byl Alois Jirásek.

● Jarmila Švabíková 
*18. 8. 1906 Vídeň 
†12. 3. 1969 Praha 
Herečka, Osvobozené 
divadlo. Ve filmu např. 
Filozofská historie.

● Adolf Hoffmeister 
*15. 8. 1902 Praha 
†24. 7. 1973 Říčky
Malíř, karikaturista 
spisovatel, právník 
a cestovatel.
 
● Ota Janeček 
*15. 8. 1919 Pardubičky 
†1. 7. 1996 Praha 
Malíř, grafik a sochař. 
Ilustrátor Čítanky. 

● Ferdinand Náprstek 
*24. 5. 1824 Praha 
†16. 8. 1887 Praha 
Mecenáš. Starší bratr 
Vojty Náprstka. 

● Václav Nývlt 
*28. 9. 1930 Červený Kostelec 
†16. 8. 1999 Praha 
Autor více než 90 scénářů 
(Ostře sledované vlaky...)

Václav 
Nývlt

scénárista

Ferdinand 
p. Náprstek

mecenáš

NÁMlUVY PANA KRAHUlÍKA (1/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1922)

pokračování příště

„Pár králíčků se vždycky někde 
doma uschová. Dají se třeba 

do předsíně...“

„Jednu kytičku, 
ale něco apartního.“

„To bude slečna 
domácích koukat...“
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory malostranských

a staroměstských novin. FB: Kampanula

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.

Galerie Lapidárium Rámová a Keltský spolek Lugnasath

„Keltské kořeny českých pohádek“„Keltské kořeny českých pohádek“

Komentovaná prohlídka výstavy + přednáška:

V 17.15 h sraz u vrat domu Dlouhá 25. 

Zde návštěva románského i gotického sklepení - 

TAJNÝ PIVOVAR Karla IV. (Vstupné do podzemí 100 Kč)

„VÝSTAVOU + HISTORIÍ 
NEJEN KELTSKOU“

LUCIE DOUŠOVÁ S HARMONIKOU

 !NUTNÉ VSTUPNÉ! !OBČERSTVENÍ ZDARMA ZAJIŠTĚNO!

(Přednáší Kristina Küblbecková a Robert Nový)

PŘEDAKCE V PODZEMÍ! 

…pak od 18 h

…později zahraje a zazpívá

Čtvrtek 25. 8.  17.17 h

Naše akce 
info: lída růžičková, tel.: 724 346 460,

mail: ludmilar@seznam.cz

Naše akce 

pořáDáme 
a spolupořáDáme 
● léto 2022: Výlety a před-
nášky jsou. Učené toulky histo-
rické vsedě od září.
● čtvrtky naučná steZ-
Ka petřínem (spolupo-
řádáme) - 15 zast. u zvířecích 
sousedů. Čtvrtky odpol. rodiny 
s dětmi a jednotlivci:  Petrin-
skainiciativa@gmail.com, 773 
247 227. Místa sdělena objed-
naným.
● Do 3. 9.  čeCHy JaKo 
pravlast Keltů - výstava 
spolku Lugnasath v Lapidáriu 
Rámová. 25. 8. v 17.17 h. Ko-
ment. prohlídka výstavy + pře-
dakce v podzemí. Viz plakát.
DoporučuJeme
● 14. 8. v 17 h Koncert  
v Michnově paláci. Podvečer 
písní a árií v podání sopranistky 
Veroniky Vildmanové za klavír-
ního doprovodu prof. Miloslava 
Pospíšila.
● Hudeb. příměstský tá-
bor pro děti. Lucie Doušová 
od 15. 8. v Michnově paláci Tyr-
šova domu. 2x i pro dospělé. 

muZiKoterapeutiCKá  
relaXaCe. Viz: www.lucie-
zraje.cz 
● 10. září: Xv. malo-
stransKé 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 tělo-
cvičně Sokola - ČOS na Újezdě.
● relaxarte sanatorium: 
V létě v Sokole (Tyršák), tělo-
cvičny T2 a T5. Na www.rela-
xartecentrum.eu styly cvičení  
a lektoři na jednotlivé dny. Dyna-
mika: 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 tý-
den (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.

Lughnasadh 2022
LAPIDÁRIUM

Bednářová Ivana
Čížek Rudolf

D‘Agostino Viktoria
Dudek Zdeněk

Fausová Barbora
Grosseová Elzbieta

Hájek Tomáš
Holá Mišková Markéta

Houdek Kim Miloš
Jirouchová Thea Miloslava

Josef K.
Kliment Richard

Kosková Jitka
Kreml Pavel
Kronus Jan

Kubátová Jaroslava
Küblbecková Kristina

Kučera Jiří

Lešikar Miloš Jan
Lešikarová Silvia Kateřina
Mládek Ivan
Muradian David
Muradian Hovik
Muradian Shavarsh
Niedermeierová Hana
Parkman Jan
Petříček Tomáš
Pospíšilová Marie
Reinerová Zdenka
Ryzec Josef
Řepík Vladimír
Řezáčová Dagmar
Sokol Miloš
Staněk Jiří V.
Stibůrek Antonín
Turek Ivana

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ:

SPOLEK LUGHNASADH a GALERIE LAPIDÁRIUM
Vás zvou na výstavu

Autor projektu Josef Ryzec

v Galerii Lapidárium na Starém Městě pražském, Rámová 6, Praha 1.
Vernisáž výstavy bude v sobotu 6. 8. 2022 od 17 hod.

a výstava pak bude dále pokračovat od neděle 7. 8. do soboty 3. 9. 2022.
(Pondělí zavřeno a úterý až neděle 11 – 17 hod.)

Patronem letošní výstavy je zástupkyně Velvyslanectví Irska v Praze,
Deputy Head of Mission, Ms. Erin SWAN,

která výstavu osobně zahájí

Galerie Lapidárium je unikátní  výstavní 
prostor v centru Prahy, kde, jak již 

z názvu vyplývá, jsou k vidění originály 
barokních soch a atributy minulých dob. 

Zároveň je zde ovšem též vystavováno  
současné  české i zahraniční umění, 
a kromě prezentace uměleckých děl 

probíhají v prostorách  galerie rovněž 
nejrůznější hudební a kulturní  programy.

Letošní tradiční keltská výstava Spolku 
Lughnasadh, pořádaná nyní v prostorách 

Galerie Lapidárium, je inspirována 
genezí klasických keltských bájí, které 

si kdysi vyprávěli keltští obyvatelé 
dávných Čech, Prahy a jejího okolí. 
V následujících staletích předáváním 
vyprávění z generace na generaci na 

stejném teritoriu tak postupně vklouzly 
obsahy těchto keltských bájí až do 

kořenů klasických národních pohádek, 
vyprávěných ještě nedávno na českém 

venkově.

ČECHY JAKO PRAVLAST KELTŮ
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staroměstské noviny, 
minulé číslo

www.
staromestskenoviny.eu
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 Nazory

Komentáře, básně, glosy, postřehy
milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Poděkování 
za tyto noviny

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

Glosa dNe
Jestli je nějaká část 
Prahy 1 na mediálním 
přetřesu, tak je to Sme-
tanovo nábřeží. Něco 
přes pět set metrů dlouhá 
cesta mezi Karlovým mos-
tem a mostem Legií se sta-
la výstavním místem, jak 
se ti, kteří to mají na sta-
rosti, o nás starají. Pom-
pézně se vysazují stromy, 
rozšiřují chodníky a in-
stalují pruhy pro cyklisty. 
Proč ne. Na první pohled 
je vše bohulibé a prospěš-
né. Ale ono to vše má jed-
no velké ALE. Tak za prvé: 
šířka nábřeží je daná. S ka-
várnou Slavia se prostě ne-
hne. To znamená, že jestli 
něco přidáme, tak to bude 
na úkor jiné části pohybu 
lidí, bez toho jestli se po-
hybujeme pěšky, tramvají, 
autem, nebo na kole. 

Že jsou stromy v přepále-
ném městě důležité, nikdo 
nepopírá. Ale umíte si pře-
stavit, že koruny stromů 
zakryjí pohled na panora-
ma Hradčan z již jmenova-
né kavárny Slavie? Navíc, 
vnitřní Praha nezačíná  
u Národního divadla a ne-
končí vstupem na Karlův 
most. 
Jak tedy budou řešené cyk-
listické trasy dále podél Vl-
tavy? Že je nutno dopravně 
řešit souběžně obě strany 
Vltavy, to je i průjezd Ma-
lou Stranou, říkali dopravní 
odborníci už před dvaceti 
pěti lety. Zatím to ale vypa-
dá, že se úprava Smetanova 
nábřeží stala pouze Potěm-
kinovou vesnicí. Ještě je 
nutno připomenout takový 
malý zlozvyk, který se kolem 
Smetanova nábřeží rozšířil 

na sociálních sítích. Vše, co 
je na nábřežních úpravách 
pozitivní, je prezentováno 
jako zásluha magistrátu, 
tedy  jeho vedení. Co, ale 
podléhá případné kritice, za 
to prý může radnice Prahy 1.

SN srpen 2022

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

Kavárna slavie 
byla otevřena 
roku 1884

ÚPRAVA SMETANOVA NÁbŘEŽÍ  
SE STAlA POTěMKINOVOU VESNICÍ

kateřina 
klasnována stoPě

Léto je v Praze 1 v pl-
ném proudu, ale ne 
vše je zalité sluncem. 
Hlavně Staré a Nové Město 
trápí davy opilých řvoucích 
turistů, které se nevyskytují 
jen v rámci „eurovíkendů“. 
A jako vždy se znovu disku-
tuje role policie a možnosti, 
jak zatočit s organizova-
nými alkoholovými prů-
vody nebo s frajery, kteří 
v noci túrují motory svých 
kár rezidentům pod okny. 
A protože je před volba-
mi, každý má najednou 
na vše recept. Jako řadová 
členka bezpečnostní ko-
mise Prahy 1 ale bohužel 
mohu posoudit aktivitu 
politiků nejen před volba-
mi - „nejde to, chybí legis-
lativa, máme málo policistů  
a strážníků…“ Realita je ta-
ková, že platnou legislativu 
jako dodržování nočního 

níci výtržníky nepokutují. 
Na Malé Straně v Lokálu  
U Bílé kuželky si už štam-
gasti pivo na ulici nedají, ale 
rozšíření ulic se zákazem 
požívání alkoholu jinak  
k ničemu nevedlo. Je pa-
radoxem, že s nápadem na 
vytvoření „elitní jednotky 
strážníků“ přišla teď před 
volbami TOP 09, protože 
právě šéf městské policie 
je členem této strany od 
dob exstarosty Lomeckého.  
Tak usuzuji, že to je o lidech. 
Zázraky dělat nelze, ale ješ-
tě jsem nezažila starostu či 
radního pro bezpečnost, 
který by šel křičet na magis-
trát (po vyčerpání jednání), 
že chce strážníky a rval se  
o spánek občanů. Přitom se 
může stát, že už ty příští vol-
by se nebude o koho rvát…
Názor redakce nemusí být v sou-
ladu s uvedenými komentáři.

CO SI POČÍT S AlKOHOlOVÝMI 
PRŮVODY V CENTRU?

V měsíci srpnu se nachá-
zíme v období vrcholu léta 
a začátku sklizně. Těmto 
cyklům odpovídají znamení 
zvěrokruhu, kterým prochází 
Slunce, a to královským a oh-
nivý znamením Lva a zemi-
tým praktickým znamením 
Panny. 
Slunce v tomto roce vy-
chází do znamení Panny 23. 
srpna. Mars přechází přes 
planetu Uran ze znamení 
Býka do Blíženců. Aktivuje 
tím zemětřesení v pozem-
ských věcech týkající se hmo-
ty. Merkur přechází ze Lva do 
Panny, v disharmonických 
aspektech (během měsíce) 

na Mars, doslova pozor na 
rychlá a ostrá slova. Mlčeti 
zlato. 
Jupiter ze znamení Bera-
na podporuje Slunce a poz-
ději i Venuši, která přejde  
z Raka do Lva, v tvorbě a po-
tenciálu, vzhledem k ostat-
ním konstelacím, pod tlakem 
se brousí diamant. 
Neptun v Rybách přináší 
uvolnění a je na nás, jaký 
způsob uvolnění zvolíme. 
Pluto v Kozorohu podpo-
ruje Pannu v autenticitě.  
A Saturn ve Vodnáři stráží 
čas a brány ke zralosti. Lu-
nární cykly: úplněk 12. 8.  
a nov 27. 8.

astrovhled

Co říKaJí HvěZDy v srpnu

ČEKEjME ZEMěTŘESENÍ  
V POZEMSKÝCH VěCECH 

astroložKa 
Dagmar KoCůrKová

klidu nemá a částečně ani 
nechce nikdo vymáhat. 
Strážníků je na noční cen-
trum málo, ale ani to málo 
často nefunguje. Když jsem 
navrhovala, aby se dělaly 
občasné zátahy a využilo se 
při nich maximum stráž-
níků a policistů, kteří by 
pokutovali nejvyšší možné 
částky, tak to podle šéfa 
strážníků bylo zbytečné. 
Stejně jako zbytečné podle 
něj byly ještě před pár lety 
motivační odměny pro jeho 
podřízené. A tak ani nová 
protialkoholová vyhláška 
není k ničemu, když stráž-

noční praha
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jANA UŽ TO ZNÁ!
Poradna pro (zoufalé) rodiče

radí
Jana Hogan

jSME VAŠE

UCHO!

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 
centra. Po domluvě

v pohodlí vašeho domova. 

Cena: 1000 kč/60 min.
juan Manuel Monjardin, Tel.: 724 006 393

masáže

Juan manuel
monjardin

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

257 531 839

Jani, existují nějaké 
typy rodičů?              Iva
Nás rodiče můžeme rozdě-
lit do čtyř základních sku-
pin:
1. Policajt aneb „Bude to 
tak, protože jsem to ře-
kl/a!“ Od rodičů policaj-
tů slyšíme perličky typu: 
„Když to nejde po dobrém, 
půjde to po zlém!“ Policajt 
nařizuje, vyhrožuje a trestá. 
A to proto, že policajt má 
strach, že když nebude tvr-
dý, jeho dítě nevyroste ve 
správného člověka. Strach 
získal jako dítě od svých ro-
dičů. Policajti často vycho-
vávají další policajty anebo 
naopak oběti, tedy děti, 
které budou plnit příkazy 
jiných, kteří jsou silnější, 
nebo mají větší autoritu.
2. Učitel. Tento typ rodiče 
pronáší věty jako: „Tohle 
hodné holčičky nedělají.“ 
Učitel citově vydírá, udě-
luje přednášky, co se má  
a nemá dělat. A taky opaku-
je věci do umrtvení. Je pře-
svědčen, že dítě se rodí jako 
tabula rasa, a je třeba ho 

neustále školit. Výsledek? 
Dítě rodiče ignoruje a dělá 
věci tajně, aby maminka 
nebyla smutná, nebo aby 
se vyhnulo další přednášce.  
A taky lže. 
3. Nadšenec. Tento ro-
dič bývá dítětem policajtů  
a učitelů, a za žádnou cenu 
nechce to samé udělat 
svým dětem. Poskytuje jim 
svobodu, respekt a veškeré 
úsilí. A přitom zapomí-
ná respektovat sám sebe. 
V dobré víře vždy dítěti 
ustoupí, bez ohledu na své 
potřeby, bez nastavová-
ní zdravých hranic. Dítě 
se stává středem vesmíru 
a neumí nést vlastní zodpo-
vědnost. 
4. Vědomý rodič. Neopa-
kuje vzorce chování svých 
rodičů. Učí se nástroje ko-
munikace a soužití s dítě-
tem. Dítě vnímá jako citli-
vou bytost, která má vlastní 
potřeby. Chová se láskyplně  
a s respektem k dítěti  
i k sobě. Ví, že děti se učí 
hlavně nápodobou našeho 
chování. Snaží se vycho-

vat děti, které se chovají 
správně, protože jsou o tom 
vnitřně přesvědčené.
Ve skutečnosti jsme čas-
to směs více rodičovských 
typů. Mým záměrem není 
poukazovat na špatné rodi-
če. Nikdo z nás se nenarodí 
ideálním rodičem. Všichni 
jsme ale na své cestě a mů-
žeme se rozhodnout dělat 
věci jinak.
Napište nám do redak-
ce, jaké rodičovské pa-
tálie prožíváte vy.
Myšlenky ve sloupku 
jsou inspirované kur-
zem Nevýchova.

Vaše Jana Hogan

staroměstské 
noviny 
děkují mČ Praha 1 
za PodPoru 
tohoto vydání

na čepu dvanáctka 
radegast za 41 Kč



KUPTE SI ŽERTOVNOU KNIHU bÁSNÍ 
                           ONDŘEjE HöPPNERA

K MÁNÍ V ATElIéRU 
PAVlA & OlgA, TRŽIŠTě 6
NEbO VOlEjTE MONIKA 777 556 578

Umřela mi ponožka
už je, chudák, nebožka.

Za čas i druhou
našel jsem tuhou...

Celá báseň v knize (plus 150 dalších)

VČETNě NEPŘEKONATElNé: 
UMŘElA MI PONOŽKA

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




