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Zakletý dům Na kOcaNdě. atak Na „vZduš-

Ný prOStOr“ ceNtra dejvIc. ZachOvejme 

pOSledNí hIStOrIckOu tvář karlOva Ná-

měStí. k NOvOStavbě v ulIcI ve StíNadlech. 

ZamýšleNá defOrmace budOvy albatrOS. 

NákladOvé Nádraží žIžkOv – Návrh Na 

prOhlášeNí NemOvItOu kulturNí památ-

kOu. ZajímavOStI. ČleNSké INfOrmace.

P ř í l o h a :  a k v a r e l y  J o s e f a  h y z l e r a
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věStNík klubu Za StarOu prahu
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„Eliška už to ví?“ O plánu na radikální proměnu parku na Karlově náměstí čtěte na s. 12  



: za sTaroU PrahU :

Ulička Ve Stínadlech, čtěte na s. 27. 

volné parcely došly. Investoři plánují  
zastavět i kouty a zákoutí, mezery  
a škvíry, kde by rozumný člověk  
vůbec nestavěl.

Švíra mezi budovou Albatros a domem  
U Medvídků, čtěte na s. 29.

Foto Jan 
Bečka, 
květen 
2010   



: za sTaroU PrahU :

sPolečenské okénko  
klUbU za sTaroU PrahU

Slavnostní valné shromáždění Klubu Za starou Prahu 
dne 30.1.2010 v Pantheonu Národního muzea.
Foto Gabriela Kalinová a Václav Jandáček

Čestný předseda Klubu Za starou Prahu Ing. arch. Josef Hyzler  
jmenován 5. května 2010 na Staroměstské radnici čestným  
občanem Prahy 1.
Foto Karel Zeithammer

Novou čestnou členkou Klubu se stala 
PhDr. Helga Turková.



: za sTaroU PrahU :

kniha vzpomínek české herečky a literátky 
růženy opravilové, rozené brožové (1892–1976) 
není ani akčním příběhem, ani sladkobolnou 
romancí, ale pravdivým popisem každodenního 
života obyčejné rodiny kočovných herců 
v průběhu pětatřiceti let na přelomu 19. a 20. 
století. 
Jenomže to, co bylo před sto lety obyčejné, může 
být z dnešního zorného úhlu zcela neobvyklé: 
žít bez domova, a přesto nikoliv na okraji 
společnosti, každodenní improvizace v životě,  
a přesto vysoká profesionalita na jevišti, i kdyby 
stálo jen v hospodském sále, posedlost divadlem, 
a přesto jen slabá touha po slávě.  
Překvapivou pointu má příběh v osudové náhodě, 
která vynese hlavní hrdinku na krátký okamžik 
na výsluní mezinárodní pozornosti a doslova jí 
položí k nohám slavné město nad seinou.

Zájemci mohou knihu získat ve všech 
dobrých knihkupectvích a členové  
Klubu Za starou Prahu zejména  
v tom nejlepším, které se jmenuje  
Juditina věž, a kde mají i slevu.

knihkupectví Juditina věž
Mostecká 1, Praha 1
tel. 257 530 599
e-mail: juditinavez@seznam.cz 
e-shop: 
http://zastarouprahu.shop4you.cz/

1908 1913 1935

Šerpa první české královny krásy, 
kterou byla v roce 1910 dekorována 

osmnáctiletá moravská herečka Růžena 
Brožová pro reprezentaci své vlasti na 
slavnosti Mi-Careme v Paříži, je dosud 
chována jako vzácná relikvie v rodině 

autorky.  

Placená inzerce


