Pro Staré i Nové Město, Josefov a okolí. Založeno r. 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 9 / roč. IV
15. září 2013

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

na tel.
číslo

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

www.staromestskenoviny.eu

Staroměstské
servírky
Kapitán Korda

NA STOP Ě

Foto: Roman Korda

JAK VOJTA NÁPRSTEK
POTĚŠIL MANŽELKU

Cena je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.premiumservices.cz

Noviny, které si píší čtenáři sami

SLEČNA EVA
Servírka Eva Stuchlíková z Café
a baru Duende v ulici Karoliny
Světlé 30 roztáčí světlé za 30 Kč.

Koláž: Ondřej Höppner

JEHO ŽENA
PEPINA

Vojta Náprstek,
světák a mecenáš, zve
na akci Prostřený stůl
na Betlémském náměstí
(Podrobnosti str. 8)

STR. 6-7
Inzerce

Kamnářství Bitala

Tradice a kvalita

Stavby a rekonstrukce originálních
klasických kamen a krbů.

Rekvalifikační kurzy na řemeslo kamnář.

Adresa: Budějovická 607/110, Praha 4

Tel.: 606 226 125 www.kamnarstvi.cz

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů
a včelařských potřeb v centru Prahy.
Adresa prodejny: www.vcelarskaprodejna.cz
www.vcelpo.cz
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město www.vcelarskastanice.cz

Více informací na str. 9

PROSTŘENÝ
STŮL
ve středu
18. září od 18 h
na Betlémském
náměstí

více str. 8

PARNÍKEM
DO DRÁŽĎAN!

Více info str. 3 a 10

STANDA SLAVÍ
2O LET U ROTUNDY
Výčepní Standa
Ditrich zve do hospody U Rotundy,
kde točí pivo už 20
let. Str. 2
STROMOLEZEC SPADL
ZE STROMU
Stromolezec Aleš
Frel, který vodil
paňácu Jů, spadl při
práci ze stromu na
záda. Str. 2-3

Poliklinika
na Národní

Protože
na zdraví
záleží
Protože
na zdraví
MUDr.
Martin
J. Stránský,
ředitel
MUDr.
Martin
J. Stránský,

• Založení a prodej
společností včetně
evropských společností
• Poskytování sídel na
prestižních adresách
• Zajištění veškerých
administrativních potřeb
vaší kanceláře
• Další korporátní služby

VÍCE STR. 4

Uvnitř čísla

Bezplatná linka: 800 667 777
Adresa: Růžová 1, Praha 1

www.yourfirm.cz

www.poliklinikanarodni.cz
Národní 9. Tel.: 222 075 120

Více info na str. 3
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telefon redakce: 775 949 557

2O°C

ZÁŘÍ: Vida, září je tu. Tak
zase do školy, ze školy, do
školy, ze školy...

Důležité
telefony

Akademie věd:................221 403 111
Policie:..........................................158
Záchranka:...................................155
Hasiči:...........................................150
Policie ČR (Staré Město), Bartolomějská 14:......................974 851 220
Staroměstské noviny:...777 556 578
Redakce..........................775 949 557

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Vejce na kyselo

Nech na kastrolku rozpustit dva loty čerstvého
másla, přimíchej k němu
vařečku mouky a nech to
spejchnout...
rettigova.lukul.cz

Číslo
Císlo měsíce

150

Od chvíle, kdy byl
v Praze poprvé
spuštěn šicí stroj,
uplynulo 150 let.

Úvodník

Stando,
díky!

T

ohle je vtip pro
Standu, co už 20 let
poslouchá za pípou
ﬁlosoﬁcké úvahy hostů hospody U Rotundy:
Manželka se převlékne za
Lucifera a když se manžel potácí z hospody, bafne na něj zpoza rohu. On
na to: „Mě nevyděsíš, frajere, 30 let jsem ženatej
s tvojí ségrou!“
Zvolil jsem toto mystické
téma, protože hospoda,
kde Standa točí pivo, má
jméno podle přilehlé Rotundy u sv. Kříže, kde je
sice skvělá akustika, ale
pořád ticho.

Výčepní Standa
točí pivo v hospodě
U Rotundy už 20 let
Hospoda
U Rotundy

Foto: Monika Höppner

Počasí

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Výčepní
Standa
Ditrich

Provozovatel
hospody
Zbyněk Svoboda

Gratulujeme! Je to přesně 20 let, co nastoupil za
pípu kultovní hospody
U Rotundy (Karoliny Světlé 17) pan Stanislav Ditrich.
„Zažil jsem tady už pět
majitelů. Tu hospodu mám
rád,“ řekl Staroměstským
novinám Standa.
„Jsem rád mezi lidmi. Se
štamgasty vycházím dobře, a když se hádáme, tak
jedině o fotbale,“ dodává
výčepní, který je velmi
oblíbený mimo jiné proto,

že je poměrně mlčenlivý.
Když není Standa za pultem, chytá ryby. Moc jich
ale domů nenosí. „Já ty
ryby hned zas pouštím,“
vysvětluje.
Provozovatel
hospody
U Rotundy pan Zbyněk
Svoboda o Standovi říká:
„Zvládá to tu s naprostým klidem. Hospodu
provozuji už druhým rokem a Standu mám fakt
rád.“ Běžte Standovi také
pogratulovat do hospody
U Rotundy.

Anketní otázka Staroměstských novin

Stal se vám někdy
burčák osudným?

Markéta
Mališová

Roman
Korda

Petr
Skála

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Principál Divadélka
Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

„Ne, já piju
jenom kyšku.“

„Ne. Kolegyně
Jarka ale zjistila
zrádnost burčáku
poprvé před
25 lety.“

„Já to radši
nepiju. Dávám
přednost
červenému
vínu.“

Slávek
Janov

Anna Marie
Höppnerová

Radim
Fiala

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



Pište si tyto
noviny sami. Články
posílejte na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Nadšený
Foglarovec

Mluvčí mladé
generace

Populární herec
a nadšený kuchař

„Pakliže
„Osudným ne.
„Táta mi jednou
Ale SUD ho
považujeme
ráno říkal, že
vypiju
i spodky
burčák je nejlepší
každoročně,
kamarád
za část
osud - neosud.“
buráka.“
osobnosti.“
redakce@staromestskenoviny.eutel.: 777 556 578

Zpravy

Stromolezec - hr
při bitvě s pajasa

Vodil ruce paňácovi Jů ve slavném S

J

eden z nejzkušenějších odborníků na
ošetřování starých
městských stromů v Praze pan Aleš Frel nešťastně
spadnul ze stromu.
Aleš, přezdívaný Jmelí, je
vystudovaný loutkoherec
a dlouhá léta dělal ruce
nedělní Jů postavě Studia
Kamarád (známá dvojce
Jů a Hele).
Při pádu ze stromu si
Aleš Frel pochroumal páteř. Těsně před nehodou
se snažil zlikvidovat pár
uschlých pajasanů. K nehodě zahradníka - hrdiny
došlo během nasazování života pro Prahu 1 ve
dvoře domu U Obecního
dvora 5.
Jako velký sportovec ale
již úspěšně rehabilituje
v Berouně a ohlašuje podzimní návrat na stromy.
Nehoda se stala tak, že jeden ze stromolezecky ořezávaných kmenů velkých

pajasanů, přitlačený ke
zdi dvorku silou starých
břečťanů a loubinců, se
náhle zřítil i se zkušeným
Alešem.
Ukázalo se, že dřevo pařezu stromu již bylo křehké
jako papír a nemělo žádnou mechanickou stabilitu.
Aleš pro celé město a především Prahu 1 bez následků nesčetněkrát nasazoval život.
Naposledy se proslavil při
večerním
zpracovávání
nebezpečného torza jírovce maďalu vedle Hergetovy cihelny toto jaro,
kdy odlomená polovina
obrovského stromu u Vltavy spadla na slunečník
skupiny pěti Rusů a dvou
Američanek v zahradní
restauraci. Dost se vylekali a kleli nejméně ve dvou
jazycích.
Kolektiv zaměstnanců Vojanových sadů, rodina,

telefon inzerce: 777 }556 578

Zpravy
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

- hrdina, který spadl na záda
jasanem, se nám již zotavuje

Dívka ze str. 3

Foto: Youtube

vném Studiu Kamarád ● Při pádu ze stromu si pochroumal páteř

Rok
1913

ště

Stromolezec
Aleš Frel

vltavští vodáci, kamarádi
horolezci i stromolezci
a všichni přátelé bezpečné
zeleně mu moc drží palce
při regeneraci a přejí hodně kilometrů bez nehod
na jeho stylové koloběžce
se speciálními koly.
Drž se Aleši!
Jindřich Pavliš ml.,
Vojanovy sady, s.r.o.

TENIS
Nábor pro:
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVA 20 %
nebo RAKETA HEAD ZDARMA
•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

PRUŽNÁ MARTA

z Františku předvádí své
umění. Vdala se za provazníka
Douchu z Dlouhé, ale utekl
jí do Vídně, kde se oběsil.

Malý oznamovatel

Ruce Aleše
Frela

Aleš Frel
na větvi

PROČ INZEROVAT VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH:
Protože je na rozdíl od jiných novin
lidé čtou. Náklad 10 tis. výtisků měsíčně
do schránek bytů a ﬁrem na Starém
Městě. Po celé Praze je přes 50 odběrních míst. Čtenost je odhadována na
50 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

Poliklinika na Národní
MUDr. Martin Jan
Stránský MD, ředitel
Polikliniky na Národní,
odpovídá na vaše dotazy:

Vážení a milí spoluobčané!

Doufám, že jste měli
příjemné léto a užili
jste si vaši dovolenou. Měli byste
i nadále pokračovat
v „letním“ jídelníčku a každodenním
pohybu. Průměrná
denní doba sezení je 6 hodin, což je prokazatelně jedním z nejhorších faktorů ovlivňujících zdraví. Po návratu z dovolené a chat do
práce je optimální doba na „inventuru“ vašeho zdravotního stavu. Rádi vám poradíme!
Pro další dotazy:
U nás najdete propoliklinika@narodni.cz fesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
Poliklinika na Národní, odborníky různých
Národní 9, 110 00
oborů včetně odběroPraha 1
vé stanice.
Tel: + 420 222 075 120 Jsme tu pro vás.
Fax: + 420 224 128 489

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu
těchto novin.

www. poliklinikanarodni.cz

Kresba: Jan Fischer
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telefon redakce: 775 949 557

redakce}@StaromeStSkenoviny.eu

Po afrických stopách
Rychlých šípů v Praze 1

Zábavná poznávací hra v Pražské památkové rezervaci
3. (poslední) úkol:
Kdo je autorem
této kresby?

▶▶ ▶

S příchodem září jsme
vstoupili i do závěrečné
části poznávací hry Po stopách Rychlých šípů. Probíhá
na území Pražské památkové rezervace, která
svým obrysem až neuvěřitelně připomíná
siluetu Afriky. Takže
- hurá do ﬁnále!
Připomeňme dva
předchozí úkoly:
1. Označte místo, kde roste
strom ginkgo biloba.
2. Kde byly pořízeny fotograﬁe dvou míst, která souvisejí
s příběhy Rychlých šípů?
Oba úkoly najdete podrobně ve vydání novin z července
a srpna. Web: malostranskenoviny.eu nebo staromestskenoviny.eu.

3. úkol: Posledním
úkolem je určení autora
kresby Rychlých šípů.
Hoši na ní po zdolání
Vltavy na pramici vystupují
u Karlova mostu, který spojuje obě části „Stínadel“ - Malou
Stranu a Staré Město.

!

Je autorem Jan Fischer,
nebo Marko Čermák, jehož
si spisovatel Jaroslav Foglar
vybral koncem 60. let?

Malá
Strana

2
1

Zakončení hry

Sraz v neděli 29. září
ve 14 h ve Zlaté ulici
v areálu kostela sv. Anny.

Staré
Město
Mapa památkové
rezervace Prahy 1

Objevy střádejte až do začátku září, kdy hra končí. Nejpozději do 21. září pak nutno odeslat
seznam objevených stromů e-mailem na adresu jaroslav.foglar@email.cz, nebo poštou: Slavomil
Janov, Akademie Jaroslava Foglara, U Hvězdy 6/1452, 162 00 Praha 6-Petřiny. Úspěšní pátrači
budou oceněni na podzimním setkání Babí léto s Rychlými šípy, které se uskuteční na Starém Městě
29. září. Podrobnosti ke hře jsou zveřejněny na internetových stránkách www.kampanula.cz a také
www.bohousek.cz. Současně tam najdete i popis míst, která souvisí s historií Rychlých šípů. (ajf)
inzerce

Zpravodaj

&

Otázky odpovědi
NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Otázka: Kdy už nám konečně
otevřete Střelecký ostrov?

Pane starosto,
jak dlouho bude ještě zavřený Střelecký ostrov?
Odpověď starosty:
Téměř rok trvající revitalizace Střeleckého ostrova, v červnu zkomplikovaná povodněmi, končí.
Dne 26. září bude ostrov
slavnostně otevřen. Až do
konce měsíce se na něm
odehrají prohlídky i bohatý kulturní program,
tematicky zaměřený na
různé skupiny obyvatel
a návštěvníků.
Protože nová tvář Střeleckého ostrova něco stála,
odrazí se to v přísnějším
návštěvním řádu. Jeho
cílem je, aby tento krásný
prostor využívali ti, kteří
si sem přijdou odpočinout, navštívit dvě nová
dětská hřiště, a ne ti, po
nichž zůstává spoušť.
Nově je také ostrov přístupný pohybově handi-

VLTAVSKÝ HLASATEL

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák

Ředitel zve
na projížd´ku

VLTAVA

Novinky od
kormidla
● S Paroplavbou do Drážďan! Po 162 letech vyplula loď Pražské paroplavby

VYŠEHRAD

ODRA za všeobecného
veselí racků chechtavých
do Dráždan. Viz. www.
paroplavba.cz a www.lodidodrazdan.cz
● Malá Strana má nové
vodní dílo! Nové přísta-

capovaným. Tím ale investice nekončí. Finišují
opravy tzv. Plynárenského domečku a barokní zdi
u Sovových mlýnů.
No a to už je jenom krok
od spuštění revitalizace parku Kampa, do níž
bude zahrnuta i Werichova vila, jež rovněž spolu
se svým okolím zkrásní
a hlavně ožije. A na to se
velmi těším.
Posílejte své otázky
na známou adresu:
redakce@
staromestskenoviny.eu

Pražská paroplavební
společnost

Parníky kulturní památkou
Milí Staroměšťáci
a milovníci Starého Města
pražského, parníky Vyšehrad a Vltava budou Ministerstvem kultury ČR
slavnostně prohlášeny kulturními památkami.
Rašínovo nábřeží - nejstarší přístaviště parníků
na světě - má nyní spolu
s restaurací Vltava TROJÚHELNÍK KULTURNÍCH
PAMÁTEK.
Od 17. do 20. října vždy
v 19 a 21 h vyplují slavnostně nasvícené pražské
parníky na večerní plavby
Prahou v rámci Festivalu
světla. Komentované plavby nabídnou pohled na
pražské památky ve hře
světel světoznámých umělců, které budeme rozsvěcet
přímo pro Vás z paluby.
Těším se na viděnou!!!
Štěpán Rusňák

Střelecký ostrov

Parníky VYŠEHRAD
a VLTAVA budou
dne 16.9. prohlášeny
kulturní památkou
viště pražské Paroplavby
v Pražských Benátkách
má konečně své jméno:
VODNÍ DÍLO ČERTOVKA. Hlídá ho vodník Kabourek.
● Plavby z Muzea Karla

Zemana na solární lodi
ELEKTONEMO již byly
zahájeny!
● Paroplavba zahájila přípravy oslav 150. výročí
od založení primátorem
Dittrichem. Vrcholem bude spektakulární výstava
v Muzeu hlavního města
Prahy, Podskalské celnici
na Výtoni a sraz parníků
a dalších parních atrakcí
z celé Evropy. Též se chystá
vydání série kromobyčejně zajímavých publikací
a koncert na hladině Vltavy.
● Lososi, štiky, kapříci
a sumci asi budou plavat
v akváriích na Náplavce.
Kromě ryb bude k vidění i věrná kopie vltavského
dna. Největším lákadlem
je obří sumec a lososí líheň.
● Linka do ZOO jede z Rašínova nábřeží každý zářijový den. Z náplavky Na
Františku o víkendech.
● Kapitáni Paroplavby se
oblékli do bílých Rakousko - uherských uniforem
a radí: Užijte si babí léto
s námi na parníku.

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-ﬁne-dining.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

Radnicni zpravodaj

5

inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
PRAVODAJ
Žhavé zprávy
zprávy zz Vodičkovy
Vodičkovy 18.
18. Viz
Viz též
též www.
www. praha1.cz.
praha1.cz. Tel.:
Tel.: 221
221 097
Žhavé
097 111
111

Paráda! Střelecký ostrov po
povodních: Krásnější než dřív!

Pracovník
měsíce
ZÁŘÍ
Do této rubriky nominuje
veronika.blazkova@praha1.cz
TISKOVÁ MLUVČÍ MČ PRAHA

1

Jolana
Lizanová

referentka
Informačního
centra

Vždy s úsměvem poradí
návštěvníkům. Podílí se
na akcích pro seniory, přihlašuje je na výlety, vydává vstupenky na koncerty
a různá setkání. Vydává
elektronické podpisy.
Chcete udělat radost kolegovi z práce? Pošlete jeho
nominaci do této rubriky!
posta@praha1.cz

Sekci
sponzoruje
Městská
část
Praha 1

TV Praha 1
www.praha1.tv

O

ostrov bude otevřen
26. září. S výjimkou
kulturních akcí tu
bude zakázáno pití alkoholu (sbohem, Ludmilo!),
užívat drogy, venčit psy
bez vodítka, rozdělávat

oheň, pořádat ohňostroj,
jezdit na kole, kolečkových bruslích či skateboardech. Ostrov bude
otevřen od dubna do konce října od 6 do 22 h, od
listopadu do konce března

od 8 do 19 h. Nad dodržováním pravidel budou dohlížet strážníci.
Během úprav ostrova byly
pokáceny asi tři desítky
stromů, nových bylo vysazeno více než 60.

Víte, že...
Praze 1 patří jen
severní část ostrova.
Jižní cíp má
soukromého majitele.

Video: Jak vznikají
Tyto pěkné noviny

Internetová televize
Městské části Praha 1
natočila pěkné video
o redakci SN. Najdete
ho zde: www.praha1.tv

DŘÍVE & DNES Zed´ vedle vstupu na židovský hřbitov
1898

Foto: Martin Cibulka

DNES

VŠIMNĚTE SI: Vetešnický krámek Mojžíše Reacha v již neexistujícím přístavku ve zdi vedle vchodu.

KDE TO JE

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené
ze stejného místa na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu
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Te}ma

Nejen Pepina byla tímto nápadem nadšená

Náprstek dal ženám šicí stroj, který znamenal konec náprstků. Nomen omen. Ale
i na šicí stroje došlo: Zničilo je oblečení
dovážené z Asie. Říká se tomu pokrok.
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

První šicí stroj dovezený
do Čech zakoupil Vojta
Náprstek v roce 1862 na
Světové průmyslové výstavě v Londýně.
Tím vlastně položil základ českého feminismu
(dovezl také pračku). Ženám se tak uvolnily ruce
a začaly se sdružovat. Ne
náhodou byl první takový
spolek přímo v Náprstkově domě U Halánků

Kirshe, kterýž byl k tomu
cíli k vyzvání p. Náprstkovu schválně z Vídně
přijel.“ (Pozn. redakce:
všimněte si, že se dobový
tisk ani trochu nebál velmi rozvitých vět).
„Zkoušky odbývaly se
u přítomnosti 48 dam
a několika pánů, potkaly
se na všech strojích s nejpříznivějším výsledkem
a vzbudily takové účastenství, že za krátký čas
objedná se ještě jednou
šest strojů.“
Pan Kirsh objevil se jako
mistr šicího stroje; šití,
kteréž s největší lehkostí,
rychle a pohodlně vykonal, vzbudilo pravé podivení přítomných dam.“
Na tuto událost vzpomíná i spisovatelka Eliška

na Betlémském náměstí.
Jmenoval se Klub amerických dam.

Mistr
Dobový tisk, tedy Národní listy (roku 1863), o této
historické chvíli napsal:
„Šicí stroje, (počtem
šest), kteréž byl pan Vojtěch Náprstek objednal
pro některé rodiny české, došly předevčírem do
Prahy a včera odbývaly
se na nich zkoušky pod
vedením agenta americké továrny Wheelera
a Wilsona, p. Johna B.

Žena
u stroje

Krásnohorská: „Počátkem
roku 1863 byly první šicí
stroje soustavy Wheeler
a Wilson agentem ze Švýcar přivezeny do Prahy
a na ukázku vystaveny
v domě Náprstkově, kde
se o nich podával výklad
a na nich pracovalo před
očima hostů. Ocitla jsem
se ve společnosti, kde se
ozýval krom češtiny hovor anglický, francouzský
a ruský...“
V době, kdy Vojta přivezl
šicí stroje, už měl vážnou
známost: Josefu Křížkovou zvanou Pepička.
Byla velmi přičinlivá, původně dělala u Náprstků
služku. Vojtova matka
Anna, která to v rodině
všechno řídila a díky níž
zbohatla, ale Pepičku ne-

mohla vystát. Proto se
Vojta s Pepičkou oženil až
dva roky po matčině smrti v roce 1875.
Pepička se prý v šití na
stroji záhy tak zdokonalila, že patřila mezi nejlepší
švadleny v Praze.

VOJTA ZVE
KE STOLU

Přijďte dne
18. září od 18 h
na Betlémské
náměstí na akci
PROSTŘENÝ STŮL.
Bude tam spousta jídla, pití
a pěkná hudba.
Více str. 8

Vojta s matkou,
která nad
ním bděla.

Klub amerických dam.
Všimněte si, že mají zástěry.

● Ženy dostaly nové stroje, zahodily náprstky a hned
se čile chopily práce. První šicí akcí Klubu amerických
dam bylo ošacení, deky a obvazy pro raněné z prusko-rakouské války. Po kruté bitvě u Sadové roku 1863
byly pražské nemocnice zaplaveny raněnými.

Příběhy domu Starého Města

Vaše advokátní poradna

Kaprova 10

Foto: Martin Cibulka, Archiv SN

Kaprova ulice čís. 10

V tomto domě bydlel v 1.
patře geniální skladatel
a pianista Jaroslav Ježek
(1906 - 1942). Jeho tatínek
měl krejčovskou dílnu
hned vedle. V bytě vznikly
slavné skladby jako Bugatti step, Život je jen náhoda, Klobouk ve křoví,
Nebe na zemi či Tmavomodrý svět. Komponoval
hlavně pro Osvobozené
divadlo. Dnes je zde malé
skladatelovo muzeum.

U Halánků

Kdy vyváznu bez trestu?

OTÁZKA: Jaké jsou
lhůty promlčení trestných činů?
ODPOVĚĎ:
Nejdelší
promlčecí doba je 20 let
a to u trestních deliktů,
kde lze uložit výjimečný trest a za trestné činy
spáchané při schvalování

privatizačních projektů.
Naopak nejkratší promlčecí doba je tříletá, která
se týká ostatních méně
závažných trestných činů. Některé delikty se
nepromlčují vůbec, například teroristické útoky
(viz § 34).

JUDr. Monika Krobová - Hášová

Jaroslav
Ježek

Autorka byla zvolena za TOP 09 do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Advokátka se sídlem v Praze, Malá Strana, Michnův palác Tyršova
domu, Újezd 450 / 40. Tel: 603 247 498, e-mail: krobovahasova
@post.cz, www.advokatka-krobova.cz

telefon inzerce: 777 }556 578

STROJ JE ŘEŠENÍ
z titulni} Strany
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Kalendárium
Starého M ěsta
ZÁŘÍ

Jiří
Kolář,
výtvarník

Andula
Sedláčková,
herečka

Zdeňka
Baldová,
herečka

Jaroslav
Ježek,
skladatel

● Gustav Schmoranz
*16. 9. 1858 Slatiňany
†21. 12. 1930 Praha
Režisér, výtvarník, ředitel
Národního divadla.
● Ferdinand Vališ
*12. 8. 1843 Praha
†19. 9. 1887 Praha
Pivovarský podnikatel, politik a od r. 1885 starosta
Prahy.
● Jiří Kolář
*24. 9. 1914 Protivín
†11. 8. 2002 Praha
Básník a světoznámý výtvarník, syn pekaře. Štamgast v kavárně Slavia.

BYSTRÝ
VOJTA

● Jaroslav Ježek
*25. 9. 1906 Praha
†1. 1. 1942 New York
Skladatel. Bydlel v Kaprově ulici. Nerozlučný přítel
Voskovce a Wericha.

SPOKOJENÁ
PEPINA

● Andula Sedláčková
*29. 9. 1887 Praha
†24. 11.1967 Praha
Herečka, velká hvězda Národního divadla. Milenka
Huga Haase.

MATKA
VE STŘEHU

ÚČETNICTVÍ.
DANĚ. MZDY.
Pro živnostníky
20 % sleva!!!

Volejte: 739 057 571

ucetnictvidanemzdy@gmail.com

Specializujeme se

na vytváření neobyčejných
rezidenčních a komerčních
prostorů, které překračují
vaše očekávání.

Tradiční česká hospoda 80. let

Proměníme vaše domy, byty, kanceláře,
restaurace, kavárny, galerie...
Nabízíme tvůrčí spolupráci, technickou
dokumentaci, řízení i realizaci projektu
a profesionální přístup.

Teplá a studená kuchyně Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

Volejte: 777 343 064
Pište: info@topdetail.cz

INEC

HOST

U ROT
UNDY

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!
www.ekytky.cz, t.:

● Zdeňka Baldová
*20. 2. 1885 Česká Třebová
†26. 9. 1958 Praha
Herečka, manželka režiséra K. H. Hilara.

Otevřeno pondělí až pátek 10 - 23 h, víkendy 11 - 23 h
Adresa: Karoliny Světlé 17, Staré Město, Praha 1

Telefon:
224 227 227

www.topdetail.cz
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Malostranských novin a Staroměstských novin. Web: www.kampanula.cz
Prostřený stůl z velmi
úspěšné akce na
Maltézském náměstí
19. června

VÝZVA - OZNÁMENÍ - POZVÁNKA
V rámci akce Betlémská kulturní noc KampaNula
pořádá a zve na benefici s názvem

PROST ŘENÝ STUL
(výtěžek pro zdravotně postižené Prahy 1)

ve středu 18. září 2013 od 18 h

BETLÉMSKÉ NÁMĚSTÍ
Praha 1, Staré Město

Foto: Kristýna Svobodová

K „prostírání dobrot na společný stůl“ i sponzoringu vyzýváme instituce,
podniky, ﬁrmy, restaurace a vinárny nejen z Prahy 1,
také jednotlivce - osobnosti, občany, kteří chtějí pomoci.
BĚHEM PODVEČERA BUDOU ZPÍVAT A KONCERTOVAT:
Hudební tělesa studentů, Starý časy z HaFstudia,
Muzikanti z Kampy…
Prodejní výstava obrazů zrakově postižených dětí Nadace ARTEVIDE

Barbora
Nerudová

Na „vstupenkách“ za 100 Kč budou vyznačena 4 jídla či nápoje, které obdržíte
ve stáncích zúčastněných podniků v těsném okolí Prostřeného stolu.

Krleš!

Předprodej: www.kampanula.cz

Naše akce

● Sobota 2. listopadu
Učený výlet na Závist Zbraslav.

Učené toulky, vycházky a sedánky s humorem i poučením,
se konají 2x měsíčně. Vstupné dobrovolné (nevybírá se na
akcích Eugena Brikciuse), vždy pro charitativní projekty.

● Sobota 9. listopadu
Stylový Malostranský candrbál v Malostranské besedě. Pořádá SOPMSH.
KampaNula podporuje.

Co pořádáme nebo podporujeme

● Září
Poznávací hra Po afrických
stopách Rychlých šípů.
● Středa 18. září
Prostřený stůl na Betlémském náměstí v rámci II. Betlémské kulturní
noci. Výstavy, promítání a koncerty souběžně
v mnoha galeriích, klubech, kinech a muzeích
v okolí. Viz hlavní téma
této strany.
● Sobota 21. září
Malostranské vinobraní
- Dozvuky Horňáckých
slavností na Kampě v parku. Ryzí folklorní akce.
Pořádá KC Kampa a další.
KampaNula podporuje.
● Středa 25. září
Učená toulka: Za svatým
Václavem - Ing. Jan Ze-

mánek. Karlův most, Muzeum Karlova mostu...
● Neděle 29. září
Zakončení velké skautské
hry Po afrických stopách
Rychlých šípů v Praze 1.
Sraz ve 14 h na Starém
Městě ve Zlaté ulici v areálu kostela sv. Anny.
● Středa 2. října
Učená toulka - Staré pověsti české, Vyšehrad Richard Hand. Sraz v 17 h
u Táborské brány.
● Středa 9. října
Učená toulka č. 13/II.
S Rychlými šípy do Malostranských stínadel. Sraz
v 17.17 h před Muzeem
hudby.
● Čtvrtek 24. října
Beneﬁce pro Artevide.

● Listopad
● Učené toulky o středách: Jan Žižka, měšťan
pražský - Dr. Jan Sedmík.
● Po stopách Řimsologie Dr. Julius Hůlek.
● Za svatým Václavem II.
- Malá Strana - Ing. Jan
Zemánek.
● Nedostižný Vojta Náprstek a jeho muzeum Ing. Petr Hejma.
● Podzemím hradeb Menšího města pražského Dr. Jiří Kučera.

Betlémská
kulturní noc
Druhý
ročník Open Air
Arény na Betlémském náměstí vyvrcholí ve středu
18. září BETLÉMSKOU
KULTURNÍ NOCÍ, které
se spolu s Galerií Jaroslava Fragnera účastní další
dvě desítky galerií, kaváren
a dalších kulturních organizací včetně galerií U Prstenu či Fotograﬁc.
Prostřený stůl na Betlémském náměstí chystá KampaNula.
Kino Ponrepo a Standard
Cafe připraví ﬁlmové projekce.
Nově bude do programu
zahrnut i nedaleký Dominikánský klášter a kostel
sv. Jiljí.
Na dvoře Náprstkova muzea vystoupí zpěvačka Eva
Vrbková, dvůr Galerie
Jaroslava Fragnera bude
hostit legendární rockovou
kapelu Krausberry…

● Prosinec
Adventní akce na Maltézském náměstí (Cafe de
Paris, Maltézská pomoc),
na Kampě (spolu se SOPMSH) a na Betlémském
náměstí Vánoční strom
a sbírka KampaNuly.

Za svatým
Václavem

● 24. prosince
Ve 14.30 h Koledy pod
Karlovým mostem u Bistra Bruncvík (HaF).

Dovolujeme si vás pozvat
na podzimní procházku
po stopách sv. Václava
v místech, kde stál viniční
sloup s tímto světcem.
Sejdeme se pod Staroměstskou mosteckou věží
Karlova mostu

15 h Štědroodpolední svařák (nalévá Petr Hejma)
u sochy Bruncvíka na
Kampě.

Zdarma
na Kampě

● Pátek 29. listopadu
Jazz Band Jam. Baráčnická rychta! The Steamboat
Stompers, Jitka Vrbová &
LTW, Matěj Ptaszek…

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. Trvá prodej triček a placek, kdy celá cena jde na charitu. A to
v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

UČENÁ TOULKA
Přednáší:
Ing. Jan Zemánek

ve středu 25. září
v 17:17 hod.
Začneme na předpolí
Karlova mostu, kde je
v dlažbě chodníku vyznačena historie postupných
přesunů sloupu.
Procházku pak zakončíme
v Muzeu Karlova mostu,
kde promítnutím krátké
prezentace ukončíme podzimní odpoledne.
Přednáška bude proložena písněmi z české středověké, renesanční a barokní kotliny spojené se
sv. Václavem.
Hudební produkce:
Zpěv, hra na harfu a psalterium v podání Hany Sar
Blochové.

D
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Komentáře, básně, glosy, minifejetony
Milí čtenáři, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa

Čichací
policie
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé Strany
a Hradčan

V létě přišel pan primátor
s nápadem: Nepouštět do

tramvaje cestující, které
všeobecně nazýváme bezdomovci.
Samozřejmě není nic příjemného, když v přeplněné tramvaji vedle vás stojí
člověk s hygienickým deﬁcitem, ale jak si to pan
primátor
představuje
ve skutečnosti, opravdu
nevím. Možná řidička
tramvaje po zjištění, že jí
do vozu nastoupila čpící

skupina, ráznými chvaty
ji z tramvaje vyrazí, a to
vše tak rychle, že do další
zastávky přijede včas podle jízdního řádu.
Lepším řešením bude do
každého vozu instalovat
pracovníka
magistrátu
čili odborné očichávače. Poznáme je podle
uniformy (tendr na šití
uniforem se nesmí prošvihnout). Na výložkách

budou mít zlaté nosy.
Představte si, doběhnete
tramvaj, označíte jízdenku a vzápětí budete vyzván čichací kontrolou,
abyste opustil soupravu,
neboť překračujete čpící
minimum.
Nic vám nebudou platné vaše výkřiky, že jste
vlastníkem vily a tedy
nejste žádný bezdomovec. A kdybyste neměl

svůj mercedes v opravě,
tak do tramvaje ani nepáchnete. „Včílka - pořadek musí byť“ zacituje
pan „uniforma“ našeho
pana primátora a jak jste
dlouhý a široký, vyletíte
z vozu ven. Samozřejmě,
za potlesku ostatních cestujících. Neměl jste se tak
hlasitě chlubit tou vilou
a mercedesem.
Říjen 2013

Dopis

Pochvala pro
Staroměstské
noviny

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů
a včelařských potřeb v centru Prahy.

Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8, která se nachází v budově Českého svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

Staroměstské noviny,
srpen 2013

R

áda bych poděkovala
celé redakci Staroměstských novin, že připravuje tak skvělé noviny.
Na každé číslo se těším
celý měsíc, škoda, že noviny nevychází častěji.
Váš slogan v záhlaví na
titulní straně Nejlepší noviny ve městě ani trochu
nepřehání.
Jiřina Krátká,
Kaprova ulice

Dopis

Poděkování
za inzerát

D

obrý večer, chtěl
bych vám poděkovat za inzerát, který jste pro mě vytvořili.
Je velmi pěkně udělaný
a jsem s ním absolutně
spokojen. Komu čest, tomu čest. Akorát jsem se
k tomuto poděkování
dostal až teď a tímto se
omlouvám.
S pozdravem
zednictví Dušek

Nabízíme certiﬁkované včelí produkty
pouze od prověřených českých dodavatelů:
•medy
•výrobky z medu
•dárková balení medu
•přírodní kosmetiku
•medovinu
•nejširší sortiment včelařských
potřeb pro včelaře
Internetový obchod

Recept na dlouhověkost známý 2400 let:
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo, gymnastiku a dožiješ
se klidného vysokého věku!
Adresa prodejny:
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz

Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý 8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h
Pátek 8.30 - 12.30 h, 13 - 14 h

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
ší je Zasadím jablůňku.
Proslavil se též knihami
povídek, psychologickými
sondami skrytými do příběhů ze světa hudby.

Karel Plíhal
bez zábradlí

Karel Plíhal, známý český písničkář a instrumentalista, vystoupí na scéně
Divadla Bez zábradlí 24.
října od 19 hodin. Zhudebnil některé z Kainarových
básní, složil hudbu k mnoha inscenacím či režíroval
nahrávání alb např. J. Nohavici a bratří Ebenů.

Plešatá zpěvačka v divadle Kašpar v Celetné ulici

Zemřel skladatel
Ilja Hurník

PÍSNIČKÁŘ

K

Ilja
Hurník

SKLADATEL

Jan
Burian

ŘEDITEL ND

Kulturní nástěnka
ZÁŘÍ

- ŘÍJEN

Výstava - 16. - 29. 9. - ČESKO - POLSKÉ SETKÁNÍ: OBRAZY - Galerie
U Zlatého kohouta, Michalská 3 - Berczynski, Lewczan, Piasecki, Slowinska,
Hochman… www.guzk.cz
Hudba - Čt 19. 9. v 21 h - ALO TRIO Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774
624 677 - Městské rockabilly. Zpěv: M.
Menšíková, N. Řehořová, P. Stránská.
Více info: www.bluessklep.cz
Divadlo - 19. a 23. 9. v 19 h - RADÚZ
a MAHULENA - Národní divadlo, Ostrovní 1 - Zeyerova dramatická báseň
v režii J. A. Pitínského. Hrají: V. Dyk, P.
Beretová… www.narodni-divadlo.cz
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Kašpar startuje
festivalem

Divadelní spolek Kašpar
novou sezónu rozjede festivalem KAŠPAR.START.
Diváky čeká od 7. do 21.
října 23 kašparovských
titulů a také velmi pěkná sleva 30 % na večerní
představení. Všechny srdečně zve ředitel divadla
Jakub Špalek.

Míša

Místní
Maurerová, herecka umělci
právě tam přesouvá naše
představení Opačné pohlaví. Zkoušela jsem
vlastně po šestileté divadelní pauze, bylo to stejné, jako když dlouho nejedete na kole. Musíte se
trošku rozjet a pak
už to jde. Hra to je
vtipná a zkoušení
šlo jak po másle.
Kromě divadla se věnuješ
také televizní
práci?
Točím teď retro
seriál První republika, kde hraji roli služebné
Jarky. Ta se pak
stane modelkou
krejčovského salonu. 30. léta minulého století jsou
pro mě srdeční
záležitostí. Také
např. pro televizi
D moderuji pořad
Tamtam,
který
zve na různé akce
pro celou rodinu.
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Dětem - Ne 29. 9. od 12 h - DIVADÉLKO ROMANETO: JAK ŠEL PEJSEK DO ŠKOLY - Pizzerie Rugantino,
Klimentská 40 - Nutno objednat: 224 815
192. www.divadelkoromaneto.cz
Divadlo - Ne 29. 9. v 15. 30 h a 18. 30 h
- MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY - Spolek Kašpar, Celetná 17 - Jak nezkrotný
Mikuláš prožívá prázdniny. www.divadlovceletne.cz
Divadlo - 29. 9. v 19 h, 1., 2. a 7. 10. v 19
h - HVĚZDA - Divadlo Studio DVA, Palác
Fénix, Václavské nám. 56 - V roli seriálové
hvězdy se představí Eva Holubová. Režie:
Patrik Hartl. www.studiodva.cz

Hudební pedagog a skladatel Pavel Jurkovič
má ve Viole 24. 9. večer
k jeho 80. narozeninám.
Tento pořad také zakončí úspěšný cyklus Viola
a já. Jurkovič se narodil
18. 8. 1933 a proslul hlavně jako a popularizátor lidových písní.

otázek, odpovídá

Míšo, co nového tě
čeká v divadle?
Velmi se těším na
hraní v Divadle Studio
DVA v paláci Fénix na Václavském náměstí. Z letní vyšehradské scény se

1

Soubory Národní divadla lákají diváky na
15 nových titulů v už 131.
sezóně. „Věřím, že pozornost veřejnosti i médií,
kterou upoutala srpnová
krize ND, dokážeme v průběhu sezóny proměnit

Skladatel Jurkovič
slaví narozeniny

Míša Maurerová hraje ve Studiu DVA

Máš čtyřletá dvojčata, jak se ti daří
skloubit práci a rodinu?
To víš, že to jde někdy
ztuha, ale snažím se i přes
únavu být stoprocentní
v práci i s dětmi. A navíc
moje děti mi dodávají
spoustu energie.

3

Jaký máš vztah ke
staré Praze?
Miluji
historické
centrum, budovy a kouzelná místa. S dětmi se
snažím chodit do muzeí
a na Pražský hrad. Čteme
si a povídáme Staré pověsti české. Chtěla bych,
aby moje děti znaly historické souvislosti.

4

Na co se těšíš?
Úplně na všechno.
Na to, že si čas strávený s dětmi Madlenkou
a Pepínem pořádně užijeme a samozřejmě se také
raduji z nových hereckých výzev.
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Rubriku ﬁnančně podpořila
MČ Praha 1

Text: Monika Höppner, graﬁcká úprava: Jiří Pěkný, foto: archiv Studia DVA

Karel
Plíhal

Ve věku 90 let zemřel skladatel, spisovatel a čestný občan Prahy 1 Ilja Hurník.
Je autorem rozsáhlého
operního a symfonického
díla, psal hry, povídky,
libreta. Skládal také písně pro děti. Nejznáměj-

Národní divadlo láká
na 15 premiér

v zájem o nové premiéry
i stávající repertoár,“ řekl
ředitel Jan Burian.

telefon inzerce: 777 }556 578

Zabava

Franz Kafka: Proměna /XIV./
MINULE: Řehořovi se zdálo, že by bylo rozumnější,
kdyby ho teď nechali na pokoji a nerušili ho pláčem...

„P

rodičům velké, zbytečné
starosti a zanedbáváte
- podotýkám to jen tak
mimochodem - své úřední povinnosti způsobem
vlastně neslýchaným. Mluvím tu jménem vašich
rodičů a vašeho šéfa
a žádám vás...“

Tlak

ane Samso,“ zvolal teď prokurista
zvýšeným
hlasem, „copak se
děje? Zabarikádujete se
tu v pokoji, odpovídáte
jen ano a ne, působíte
Franz Kafka
(1883

-

1924):

Slavné místní ženy

Ljuba
Hermanová
Kabaretní a operetní zpěvačka

Poznáte, jářku,

KDE TO JE

Hana
Vítová,
kolegyně

?

Otázka: Tenhle černý medvěd stojí na dvoře za chrámem na Staroměstském
nám. Víte, jak se jmenuje ten
dvůr? Nápověda: V tom
chrámu je hrob astrologa.

Foto: Martin Cibulka

[

Čerstvé zprávy z vesnic na
druhé straně řeky

Jejda! Tlak prokuristy
sílí? Co si teď Řehoř

Koutek pro chytré hlavy

Minule: Dům U Bílého páva, Celetná 10, Staré Město. Správně: Jan
Meduna, Karolína Ševčíková.
DEJTE HÁDANKU OSTATNÍM!
Své fotky tajných míst posílejte sem:
redakce@staromestskenoviny.eu

Jan
Špáta,
obdivovatel

L

juba Hermanová
(1913 - 1996) strávila v bytě, který
měl Hugo Haas pronajatý
blízko Národního divadla,
nejednu vášnivou noc.
V roce 1958 spoluzakládala Divadlo Na zábradlí.
Vystupovala v desítkách
inzerce

váš inzerát!

Dlouhodobá inzerce
výrazné slevy!
Inzerce kultur. akcí
prátelské ceny!
Volejte hned (Monika)!
Tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU.
SMS pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

produktů a včelařských
potřeb v centru Prahy,
Křemencova 177/8. www.
vcelarskaprodejna.cz.
●Tenisová
škola
Tallent pořádá nábor
pro předškoláky (4 - 6
let), děti ze ZŠ (6 - 10 let),
kluky a holky 10 - 18 let.
Máme 30 středisek po
Praze. www.tallent.cz.
●Broušení a lakování
parket. Používáme jen ty
nejlepší stroje a přípravky. Tel.: 732 881 433.
www.cisteparkety.cz.

pražských i mimopražských divadel. Byla čtyřikrát vdaná (pěkné číslo).
Zpěvem a tancem udivovala diváky až do smrti.
Hrála například ve ﬁlmech Vražda v Ostrovní ulici (1933), Panenka
(1938) a další.

Noviny na internetu:
www.
malostranskenoviny.eu
Malostranské noviny
vycházejí vždy 1. dne v měsíci v nákladu 10 tisíc výtisků. K mání jsou zdarma
na 50 odběrních místech,
například Akademii věd
na Národní.

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2
3
3
2 1 3 2
32 1 3 2 1
PRO LÍNÉ

LÍNĚJŠÍ

Svatopetrské kování

Zde muže být

Text: Monika Höppner, graﬁcká úprava: Jiří Pěkný, foto: archiv Studia DVA

[

Co nového
za vodou

Hugo
Haas,
milenec

Temný
humorista.
počne? Sežere ho?
Nejmilejší
hračka:
Dozvíte se příště!
houpací kůň.
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

●Prodám
stylovou
chalupu u lesa v malebném koutě Křivoklátska.
Zahrada, terasa, garáž. Po
generální opravě. 1. kat.
Cena 2.99 mil. Kč. Tel.:
736 107 731.
●Kondiční jízdy v autě
autoškoly nebo v autě klienta nebo v autě s automatem. Víkendové a večerní slevy. Pohoda a klid.
Instruktor s 27letou praxí. Tel.: 604 678 230.
●Včelpo. prodejce tradičních českých včelích
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inzerce}@StaromeStSkenoviny.eu

Sobota 28. září 2013 od 9 do 18 hodin

Den uměleckého kovářství a řemeslného
vzdělávání u Petrské věže v Praze
První přehlídka uměleckého kovářství v Praze. Jejím cílem je prezentovat v hlavním městě kvalitní profesionální i žákovskou práci uměleckých kovářů a úroveň
odborné přípravy v uměleckořemeslných oborech. Zároveň navazuje na tradice
a úspěšnost pořádání takových akcí u nás i ve světě. Letos veřejnému kování
v ulicích Prahy předchází výstava Žák a jeho mistr, první pokus o společnou
výstavu prací žáků a těch, kteří je profesi učí. Výstavu lze navštívit v Galerii
KusKovu v přilehlé ulici Biskupský dvůr.

Program

9 hod.
• zahájení akce
9.30 - 16.30 hod.
• podávání informací o prezentovaných oborech (umělecké kovářství a zámečnictví, umělecké řezbářství a další uměleckořemeslné obory) ve stáncích Střední
školy umělecké a řemeslné Prahy 5 - Zlíchov a Střední odborné školy uměleckořemeslné, s. r. o., Prahy 9
• soutěž odborných dovedností žáků v uměleckém kovářství
• komentované prohlídky pracovišť a výstavy Žák a jeho mistr v galerii KusKovu
• Malá škola kovářství
14 hod.
• ukázková práce uměleckého kováře Pavla Révaye
17 hod.
• přehlídka prací žáků a vyhodnocení soutěže
Místo konání:
Praha 1, ulice Biskupská, park u kostela sv. Petra
a galerie KusKovu
www.svatopetrskekovani.cz

Seženete i v Brně

Příští číslo vychází
15. října
Modré okénko
dnes získává...

Volejte pana Martina Cibulku
777 122 009. Čtěte též v Café
TeeVee, Běhounská 18.

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

Za to, že držela
Vojtu zkrátka
a má opravdu
mimořádně
pěkný čepeček.
Anna Náprstková

„

Matka Vojty Náprstka

VÍTE O NĚKOM, kdo si zaslouží
modré okénko? Napište na adresu:
redakce@staromestskenoviny.eu

Zvířata
Starého Města

„Jako správná tisková
mluvčí musím mít přehled, co se kde píše.“
Veronika Blažková,
tisková mluvčí starosty
MČ Praha 1

Posílejte podobné fotky
redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

PUDL EMIL
Snímek svého pudla Emila
(2 roky) poslala paní Eva
Novotná z Karlovy ulice.

- Kam vlečete toho kluka? Co provedl? - Ale, první týden ve škole
a hned má průšvih. Řekl paní učitelce, že jí ten knír vůbec nesluší
a měla by se hned oholit.

46 odběrních míst

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 9 / září 2013 / IV. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří Pěkný, Helena Šulcová, Petr
Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská
16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

inzerce

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ Václav
Koubek si rád žije na
Starém Městě Na
Můstku.
Jak sám říká, odjíždí,
jen když musí a když
už musí, tak hurá do
veselých Chotěmic.
Teď píše pro STAROMĚSTSKÉ
NOVINY
povídky, které velmi
Koubek
rádi uveřejňujeme.

Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recepci, tel. 221 403 111. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné). Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10, tel. 222 220 681.
Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6, tel. 224 827 808. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11, tel. 224 247 033. Antikvariát Ztichlá klika,
Betlémská ul. 10 - 14, tel. 222 221 561. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické
nám. 3, tel. 608 149 042. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh,
Týnský dvůr 57. Obchod pro děti Coolkids, Haštalská 21. Pizzerie Rugantino, Dušní 4. Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café
NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24.
U Rudolﬁna, Křižovnická 10, tel. 222 313 088. Bar Konírna, Anenská 11.
Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restaurace Gurmán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax,
Revoluční 22, tel. 222 313 520. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet,
Soﬁjské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná
4. Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny
Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café
Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova
177/8. Malostranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46.
Info kancelář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum,
Vodičkova 18.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

B

Mužíci (III.)

yl jsem sledován
celým sálem přiopilých vojáčků.
Hleděli na mne jako na
ženu. Seděl jsem a pil,
unášen atmosférou, když mne
jeden z důstojníků vyzval k tanci,
a já si tančící mezi
uniformami připadal jako jeden
z těch mramorových andělů kolem.
„Jez a pij!“ Vyzývali mne.
Když jsem vypil další lahev arménského koňaku,
osmělil jsem se a sešel
dolů do samého kotle.
Zástupy mi ustupovaly,

až jsem se ocitl v samém
středu tanečníků. Stejnokroje se rozestoupily
a v kruhu kolem mne se
předváděly. Stál jsem jak
cukrová panenka na dortu a oni
mne očima olizovali. Tři roky nebyli venku.
Jeden z vojínů mi
nabídl ruku, jen
jsem se však dotkl, ozval
se povel a hudba přestala
hrát. Vše strnulo, vojína
odvedli a můj důstojník
seshora mne vyzval k návratu k jejich stolu.

Seriál

Pokračování příště

vÁclav
koubek
autorskÉ
knihy a cd
na dobÍrku

www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

Zde muže
být váš
inzerát!
Vaši inzerci zdarma
graficky vytvoríme
Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET
902 11 30

na tel.
číslo

