
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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

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

inzerce

®

Staroměstské 
servírky

SLEČNA KLÁRA 
Slečna Klára Havelková 

z restaurace Kolonial 
(Široká 6) roztáčí výbornou 

Plzeň 0,5 l za 38 Kč.

Čís. 10/ roč. V
15. října 2014 NOVINY

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Vydavatel 
Humoristických listů
pan Jaroslav Bursík

Fo
to

: Č
es

ký
 p

ly
ná

re
ns

ký
 s

va
z 

ČTENÁŘI SE PTAJÍ: 
KDOPAK JE TEN 
LAMPÁŘ - OBR?

STR

Pravnuk 
Martin Bursík

KAREL BOROMEJSKÝ žehná
minibusu č. 294 (v žertovné 
koláži). Nová, revoluční linka 
projíždí Starým Městem a má 
cílovou zastávku u nemocni-
ce pod Petřínem, které je svatý
Karel Boromejský patronem.

Florenc - Petřín 
jen to hvízdne

str. 2

K tématu viz 
břitká glosa 
Petra Burgra 

Čtěte na str. 9

Str. 6 - 7

NENECHTE SI UJÍT

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

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

Více informací na str. 9.

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

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

viz str. 4

Nabízíme širokou škálu značkových 
psacích potřeb nejen pro náročné 

klienty, ale i pro školáky.
www.penshop.cz

Více info na str. 12

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

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

Telefon:
224 227 227

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



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
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inzerce

Kdyby byl 13. měsíc, 
jak by se jmenoval?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Sofi nec, na 
počest mé 

milované sestry 
Sofi nky.“ 

Anketa Staroměstských novin

„Nechal bych 
vyhlásit ple-

biscit. Vox po-
puli, vox dei.“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Třináctý měsíc 
by se jmenoval 

Komnatní 
a byl by plný 
tajemství.”

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Nakonec, 
Břink, 

nebo Jedem.”

Číslo měsíce

24
minut trvá jízda 
nové linky č. 294 
z Florence k nemoc-
nici pod Petřínem.

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Staré Město - Čte-
náři Staroměstských 
novin se ptají, kdo je 
obří lampář, kterého 
vídají rozsvěcet lampy 
v ulicích. Redakce vy-
pátrala, že se jmenu-
je Jan Žákovec, měří 
úctyhodných 205 cm 
a je inženýr.
Ing. Jan Žákovec patří 
mezi  přední odborníky 
v problematice vozidel 
na stlačený zemní plyn 
a je viceprezidentem 
Cechu lampářů.

Gurmánský palác hlásí krach

Kdo je obr, který rozsvěcí 
lampy na Starém Městě?

Ulice 28. října - Ob-
chodní dům s lahůdkami 
rakouské firmy Julius 
Meinl končí kvůli nezáj-
mu zákazníků. Třípatrový 
Gurmánský palác v ulici 
28. října nabízel sorti-
ment ve stejném rozsa-

hu jako slavný obchod 
společnosti na vídeňské 
hlavní nákupní třídě Am 
Graben. Tedy: sýry, maso, 
uzeniny, ryby, korýše 
nebo cukrářské výrobky.
Palác byl slavnostně ote-
vřen loni v prosinci.

Staré Město - Novo-
roční ohňostroj nebude 
v Praze 1 o půlnoci, ale
v šest odpoledne. Odpá-
lí ho na Letné, potrvá 10 
minut. Cena: 1 milion. 

Novoroční 
ohňostroj bude 

už v šest

Staré Město - V metru 
na zastávkách Můstek 
a Staroměstská (trasa A)
byly umístěny ukazate-
le času, za jak dlouho 
přijde vlak.

Už víme, kdy 
přijede metro

Nové zprávy 
ze Starého Města
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15 °C
PRANOSTIKA ŘÍJEN: 

Když padá listí kolmo, 
je zřejmě bezvětří.

Počasí 

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

T oto vydání vzniká 
ještě před volbami.
Vytahuji z poštov-

ní schránky dvě nadité 
obálky - jednu pro mě, 
druhou pro manželku. 
V obálkách je několik 
volebních plachet, ještě-
že nám doma nefouká. 
Plachty jsou popsané 
písmem tak drobným, že 
musím sáhnout po lupě. 
Řeknu vám, volby v této 
podobě nejsou oslava 
demokracie, volby v té-
to podobě jsou šikana.
Proč se volí do několika 
institucí najednou? 
To je diktatura razítka, 
ono pověstné stokrát 
nic, které umořilo osla.

Další volby 
pro osla

Lampář - obr 
převyšuje 

kolemjdoucí 
nejméně 

o hlavu

Ukradl strážníkovi 
čepici a utekl

Pařížská - Přikradl se 
ke strážníkovi zezadu, 
sundal mu čepici a dal 
se na útěk. Opilý turi-
sta z Dánska byl dosti-
žen na konci ulice.

Recept dle 
Dobromily

Vepřové nožičky 
naložené v klidu
Chyť 13 vhodných  vep-
řů a pokus se je podusit. 
Kdyby se bránili, použij 
v klidu triku s mýdlem.

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Netrvalo to ani rok a bylo jasno: Praha není Vídeň

Jan 
Žákovec

Gurmánský 
palác

Antikvariát Aurora, 
Spálená 53, 110 00 Praha 1

tel.: 222 362 756, 720 498 270
e-mail: antikvariat@eaurora.cz

VÝKUP KNIH 
A GRAMODESEK

Výkup knih, gramodesek, pohledů 
a plakátů přímo v centru Prahy.

Na přání přijedeme i k Vám domů.
Kontaktujte nás!  

SMS INZERCE STARÉ MĚSTO
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.
●Hledám práci. Šikovný 
tatínek, který se sám stará 
o dvě děti, hledá rozumnou 
práci, např. jako údržbář. 
Pracovní doba prosím do 
16.30 h, abych stihl děti 
vyzvednout ze školky. Tel.: 
777 806 616.
●Malířské a lakýrnické 
práce. Praha. Tel.: 774 007 148.
●Nová školní veterinár-
ní klinika na Navrátilově 
15, P 1. Více: www.vetnem.
cz. Tel.: 607 211 969.
●Koupím malý byt na 
Starém Městě nebo Malé 

Straně. 1+0 až 2+k. Tel.: 
727 835 270.
♥Výklad karet - cesta srd-
ce. Praha 1. Tel.: 607 298 178.
●Muž, 62 let, 178/81, 
štíhlý. Hledám milého 
a upřímného přítele pro spo-
lečnou budoucnost. Ve dvou 
se to lépe táhne. Gereon Mer-
fels, Adolfstrasse 1, 65582 
Diez, tel.: 0049643262945.
●Výkup knih a gramo-
desek, pohledů a plakátů 
v centru Prahy. Antikvariát 
Aurora, Spálená 53. Tel.: 
222 362 756.

Veronika 
Blažková 

Tisková mluvčí 
MČ Praha 1

„Mohl by se 
jmenovat Volno, 

bude to měsíc 
zábavy a je to. “

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Všechny mě- 
síce jsou v muž- 
ském rodě, je-

den ve středním, 
tak proto Zena.“
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Malý oznamovatel

Protože jsou to jediné noviny u nás, 
které se dají číst. Vycházejí pravidelně 
v nákladu 10 tisíc výtisků již od roku 
2010. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 40 
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PÁDNÝ DŮVOD, PROČ INZEROVAT  
VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
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Výsledky komunálních 
voleb byly známy až po 
uzávěrce tohoto čísla.

Dům, kde bydlel Matuška, 
se prodávat nebude

Dům na Václavském 
náměstí 39 se prodá-
vat nebude. Tímto roz-
hodnutím radnice Prahy 1
skončila dva roky dlouhá 
tahanice mezi radnicí, 
magistrátem a nájemní-
ky. Majitelem 7/8 domu 
je obec. O koupi domu 
usilovala firma, které pa-
tří 1/8. Budova byla oce-
něna jedním znalcem 
na 300 milionů, dru-
hým na polovic.
Bydlel zde zpěvák Wal-
demar Matuška či herci 
divadla Semafor. V prů-
chodu domu se 25. úno-
ra 1969 upálil Jan Zajíc, 
po Janu Palachovi druhá 
„živá pochodeň“.

NÁJEMNÍCI SI ODDECHLI A CHTĚJÍ PRIVATIZACI

Dívka ze str. 3

ště
Sličná Marie Lou Kropáčková 
z Národní třídy při své slavné 
produkci - reklamě na záclony 

značky Průvan & syn. 

Bouřlivý 
rok 1914

ZÁCLONOVÁ LOU

V pasáží domu se 
roku 1969 upálil 

student Jan Zajíc

Waldemar Matuška

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

Doufám, že jste měli 
příjemné léto a užili 
jste si vaši dovo-
lenou. Měli byste 
i nadále pokračovat 
v „letním“ jídelníč-
ku a každodenním 
pohybu. Je také 
optimální doba na 
„inventuru“ vašeho 
zdravotního stavu. 
Rádi vám poradíme a nabídneme i rehabi-
litační a regenerační programy!

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 

Adresa: Haštalská 757/21, 
Praha 1 - Staré Město

• tradiční i originální perníky…
• čerstvé právě upečené…
• ochutnejte a zkuste zdobit s námi…
• vše v domácí kvalitě...
• dárky pro vaše blízké…
• nevšední perníkové speciality...
• dýchne na vás vzpomínka na babičku…
• a bude vám tu dobře…

Tel.: +420 607 773 350
E-mail: info@pernickuvsen.cz

www.pernickuvsen.cz

Tel.: 607 211 969
E-mail: veterina@podskalska.cz,  
             info@vetnem.cz, 

www.vetnem.cz

VETERINÁRNÍ
KLINIKA
zahájila činnost!

Nová školní

Navrátilova 15,
Praha 1

Zřizovatel: VOŠES a SPŠPT
Provozuje: 

VETERINÁRNÍ NEMOCNICE 
ČESKÝ BROD 

ORDINAČNÍ HODINY
po, út, st, pá: 

10 - 12 h,  13 - 18 h
čt: 9 - 12 h,  13 - 20 h

Protože by byla škoda, aby se vila 
stala panteonem, zasvěceným pouze 
památce Jana Wericha nebo Jiřího 
Voskovce. Ohromný potenciál bude 
daleko lépe využit, když bude vila ma-
ximálně otevřena veřejnosti a bude-li 
vyprávět příběhy velikánů W+V spo-

lu s příběhy pamětníků 20. století ze 
sbírky Paměť národa. Centrum Pamě-
ti národa představuje jedinečnou šanci 
zachránit příběhy pamětníků minulého 
století a vybudovat na Kampě místo 
komunitního setkávání.

Centra Paměti národa ve Werichově vile ve veřej-
né anketě radnice Prahy 1. Možno hlasovat do 18. 10. 
přes web www.ipraha1.cz/wv nebo nám pošlete hlas 
pomocí sms ve tvaru WV 3 na tel. číslo: 720 002 002.

Podpořte náš projekt 

Proč by ve Werichově vile mělo být právě Centrum Paměti národa?

www.pametnaroda.cz

Děkujeme!
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NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Otázka čtenáře: Pane 
starosto, co vám v po-
slední době zkazilo ná-
ladu?
Odpověď: Článek v no-
vinách Metro s titulkem 
„Z Florence na Petřín, ale 
zastávky se nelíbí všem“, 
v němž jeho autor  píše 
o zahájení nové minibu-
sové linky v Praze 1. 
Odvolává se na názor čte-
náře, který není spokojen 
s umístěním autobuso-
vých sloupků na zastáv-
kách nové linky. 
Podle mého názoru jde 
o lidskou malost, typic-
kou pro některé české 
novináře. Vždy se najde 
někdo, komu se sebelep-
ší projekt nelíbí. Avšak 
z ojedinělého vyjádření 
čtenáře udělat „objektiv-
ní“ kritiku, to je skutečný 
kumšt. Nová linka sice 
obslouží široké území 

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
staromestskenoviny.eu

Prahy 1 a tisícům oby-
vatel usnadní život, ale 
když prostě přijde do 
redakce jeden negativní 
dopis, zkrátka se z toho 
musí udělat protiváha... 
Nevím, jestli je takový 
tvůrčí přístup vyžadován 
vedením redakce nebo 
zda jde pouze o postup 
konkrétního autora, nic-
méně výsledek je stejný.
Pokud politici dělají 
chyby, je zcela v pořád-
ku, když na ně novináři 
poukazují. Vytvářet ale 
z komára pověstného vel-
blouda jen proto, aby byl 
článek „zatraktivněn“ ne-
gativním nádechem, tak 
to už má s objektivní no-
vinařinou pramálo spo-
lečného. 

Proč hledají novináři 
mouchy na nové lince?

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Staroměstští, 
druhá polovina října nám 
přinese TEREZIÁNSKÉ 
LÉTO (15. 10. - 20. 10.). 
I naši předkové si této pře-
chodné klimatické situa-
ce všimli a říká se proto:  
SV. HEDVIKA DO ŘEPY 
MEDU NAMÍCHÁ. (17. 10.) .
Pak následují ŠIMONSKÁ 
CHLADNA (21. 10. - 29. 10.).
Objevují se často i mrazíky 
a mlhy s jinovatkou a rov-
něž i časté mrholení - ŠI-
MONA A JUDY ZIMA 
LEZE Z PŮDY. 
Začátek listopadu přináší 
MALÉ LÉTO  (30. 10. - 9. 11.)
neboli „léto Všech svatých“:  
KOLEM VŠECH SVATÝCH 
SLUNCE URONÍ JEŠTĚ 
MALOU SLZU LÉTA (1. 11.).
To už čekají teple vytope-
né salony pražských lodí 
a parníků: u Čechova mos-
tu, na Kampě a na Rašínově 
nábřeží pod Tančícím do-
mem. 
Srdečně Vás zvu na 
naše podzimní plavby!

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

VÝSLEDKY 149. 
PLAVEBNÍ SEZÓNY

Linka do ZOO proplula
Prahou letos 840 x  a pře-
vezla přes 50 tisíc ces-
tujících. V příštím roce 
ji čeká vylepšení: Cen-
trální terminál bude 
přiblížen ke stanici me-
tra Staroměstská, bude 
nové přístaviště u Troj-
ského mostu a společ-
né vstupenky na plavbu 
i návštěvu ZOO. 

NA SLAPY 38KRÁT
Parníky vypluly letos na 
SLAPY 38 x. Plavbu si 
užilo přes 8 tisíc hostů, 
což je oproti loňsku více 
než dvojnásobek. Těší 
nás, že obliba stále roste. 
Primátor Dittrich by měl 
jistě radost! 

NEMO SE VRACÍ!!!
Veleúspěšná sezóna elek-
trolodí  vyvrcholí 6. lis-
topadu, kdy se na Vltavu 
konečně vrátí po rekon-
strukci loď ELEKTRO-
NEMO. 

NOVÁ KANCELÁŘ 
U ČECHOVA MOSTU

Vedení Pražské paropla-
vební společnosti si užije 
letošní zimu v teple nové 
plovoucí kanceláře, kte-
rá zakotvila u Čechova 
mostu. Plavidlo pochází 
z dílen ČESKÝCH PŘÍ-
STAVŮ a.s.

TRYZNA ZA UTONULÉ
Dne 2. listopadu ve 14 h 
vypluje parník VLTAVA 
z Rašínova nábřeží na 
poslední letošní plavbu. 
Paroplavba společně se 
spolkem VLTAVAN uctí 
památku zesnulých u so-
chy Vltavy. 

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

Přejeme pěkný podzim 
na parnících PPS!

Oslavná plavba po Vltavě 
pátrací hry Přístav volá

To bylo slávy, že i proslu-
lý Foglarův ježek by sám 
vylezl z klece! Dne 25. 9. 
se na loď Grand Bohemia 
nalodilo několik desítek 
pátračů poznávací hry 
Přístav volá. Hru pořá-
dalo občanské sdružení 
KampaNula za mediální 
spolupráce Staroměst-
ských novin. Vyjížďce 
předcházela výprava člu-
nem po místech, která sou-
visela se životem a tvor-
bou autora Rychlých šípů 
Jaroslava Foglara. 

Tajná vyjížďka člunem po stopách J. Foglara

Víte, že...
Pověstná Stínadla 
se prý nacházela 
za Revoluční ulicí.

pátrací hry Přístav volá

Na lodi zahráli nedostižní Muzikanti z Kampy

Grand 
Bohemia

Spoluzakladatel Kampa-
Nuly Petr Hejma a ředitel 

Pražské paroplavební spo-
lečnosti Štěpán Rusňák 

Parníky se připravují na 150. plavební 
sezónu. Parník VYŠEHRAD čeká velká 

rekonstrukce do původní podoby.

strukci loď ELEKTRO-

U ČECHOVA MOSTU

na parnících PPS!

inzerce
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Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Pracovník 
měsíce

Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

ŘÍJEN
Bc. Věra
Kutá

Velice schopná, ochotná 
a mimořádně obětavá 
sociální pracovnice od-
dělení sociální péče a slu-
žeb, která pomáhá senio-
rům i nad rámec svých 
pracovních povinností. 
Děkujeme.

Sociální pra-
covnice 
pro seniory

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
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facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Vítání občánků
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště 

(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz 
POŠTA: Odbor Kancelář starosty, 
oddělení kultury, Vodičkova 9, 
115 68 Praha 1, k rukám Radky 
Jiříkové. 

Chcete svou ratolest slavnostně uvést 
mezi občany naší městské části? 

Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován.

INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE

Prahy 1  jsou tu pro vás!

Vodičkova  18,  tel.: 221 097 280

podávání informací ● příjmová pokladna 
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu 

s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h
Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200

Otevřeno po - pá od 8 h

Do této rubriky nominuje 
Veronika Blažková, tisková 
mluvčí MČ Praha 1. Posílej-
te jí své tipy na „Pracovníka 

měsíce“ na adresu: 
veronika.blazkova@

Praha1.cz

Úřednická 
anekdota

Úředník vrací občanovi 
bankovku: „Ta tisícovka je 
falešná!” „Jak to?” Úřed-
ník mu ukáže, co kde chy-
bí atd. Chlápek poděkuje 
a loučí se: „Já to hned na-
pravím a přijdu zas!”

Stručně 
z radnice

Hudeček zahudal 
opravdu pěkně

Pěkný hudební zážitek 
v podobě Svatováclav-
ského koncertu virtuóza 

Václava Hudečka si užili 
hosté na Žofíně.

Občanské průkazy 
v nových prostorách
Celkem na 650 tisíc ko-
run přišly radnici rekon-
strukce a vybavení no-
vých prostorů, které od 
1. října slouží k vydávání 

občanských průkazů. Na-
leznete je v horní části 
pasáže ve Vodičkově 18 
a jejich součástí je i vy-
bavení pro zhotovování 
fotografi í.

Pétanque na Střeláku
Soutěž volně příchozích 
s názvem Sbohem léto, 

fi nále Ligy pétanque pro 
seniory a Mistrovství 
ČR seniorů 55+, to byla 
víkendová pétanquové 
nabídka, která čekala na 
návštěvníky Střeleckého 
ostrova. Poměrem 13:12 
nakonec zvítězili Lenka 
a Leoš Krejčínovi z SKP 
Kulová osma.

Metro ve stanici Ná-
rodní třída už jezdí, teď 
bude otevřeno centrum 
Quadrio, kvůli jehož 
stavbě několik let stálo. 
Vznikla velkolepá stav-
ba s mnoha funkcemi: 
garáže, kavárna, kan-
celáře, luxusní byty, 
nákupní galerie, upro-
střed pěkný parčík. 
V podzemí je parkování 
pro 250 aut nájemců a re-
zidentů.  Vjezd do garáží 
je zezadu z Vladislavovy 
ulice. 
Nový komplex Quadrio 
přináší zajímavou archi-
tekturu do jedinečné lo-
kality historického cent-
ra Prahy.
Z horních pater je nád-
herný výhled na Prahu. 
Většina bytů už je obsa-
zených, ale pár zbývá ješ-
tě volných.

Přijďte 
se podívat 

31. října

Centrum 
Quadrio. Jeho 
vlastníkem je 

fi rma CPI

Sázení 
stromu

U metra Národní bude za pár 
dní otevřeno centrum Quadrio



AUTOBUS Č. 294 MŮŽE ZMĚNIT PRAHU, ALE...
Intervaly půl hodiny ● Z Florence na Petřín cca za 24 minut ● 15 zastávek
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Staré Město - No vida! 
Od 6. října jezdí centrem 
Prahy nová, velmi zají-
mavá minibusová linka 
294. 
Nejvíce zastávek má na 
Starém Městě, mimo jiné 
přímo na Staroměstském 
náměstí u sousoší Jana 
Husa nebo před magis-
trátem na Mariánském 
náměstí. Zastávek je cel-

kem 15. Minibus vyjíždí 
z Florence, končí až u ne-
mocnice pod Petřínem. 
Intervaly jsou půl hodi-
ny, což je dost (čtvrt ho-
diny by bylo lepší). Celá 
jízda z Florence na 
Petřín trvá 24 minut.
Linka 294 jezdí každý 
den od šesti ráno do osmi 
večer. Na trati se pohy-
bují vždy tři  autobusy. 

Křižík by měl 
radost Tesla jakbysmet

Návrhář
linky č. 294

inzerce

MALOSTRANSKÉ 
NÁMĚSTÍ

Florenc ● Bílá labuť ● 
Petrské náměstí ● Truh-
lářská ● Hradební ● Haš-
talské náměstí ● U Staré 
školy ● Pařížská ● Masná 
● Staroměstské náměstí
● Mariánské náměstí ● 
Staroměstská ● Malostran-
ské náměstí ● Šporkova ● 
Nemocnice pod Petřínem. 

Zastávky linky 294 

Zastávka 
na Mariánském 

náměstí

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!
Milí spoluobčané!

Personál Národní kavárny se těší na všechny milé návštěvníky nejen z Prahy 1! 
Naši kavárnu najdete jen pár kroků od Národního divadla, na Národní 11.

Nevíte, kde v klidu posní-
dat, kam pozvat svého 
přítele či obchodního 
partnera na dobrou sní-
dani? Vyzkoušejte snída-
ni v Národní kavárně. 

Pestré snídaně 
u nás v kavárně

Vyhlášená je Národní 
snídaně, v jejíž pestrosti 
si každý najde své. Pokud 
jste právě v dietním režimu, 
pak je pro vás připravena 
Zdravá snídaně. Zákla-
dem jsou čerstvé, přede-
vším domácí, suroviny.

Kaše s vůní 
nostalgie

Oblíbené jsou zdejší oves-
né kaše. Naší favoritkou 
je ovesná kaše se sezón-
ním ovocem a oříšky. 

Místní zákazníci si často 
objednávají i tradiční kru-
picovou kaši s máslem 
a kakaem. Pokud máte již 
odrostlé děti, jen tak snad-
no se k ní nedostanete. 
Nostalgie do Národní ka-
várny prostě patří. 

Teplé nápoje 
k podzimu patří

Příchod chladnějšího po-
časí s sebou nese i větší 
poptávku po teplých ná-
pojích. Kromě zdejší kávy 
švýcarské značky Nes-
presso, u níž máte vždy 
jistotu, že dostanete pr-
votřídní kvalitu, si může-
te pochutnat na čerstvém 
mátovém, zázvorovém 
nebo pečeném čaji. Prvo-
třídní kvalitu však nabí-

zí místní originální čaje 
KUSMI TEA s více než 
140letou tradicí. U nás 
můžete ochutnat již 17 
druhů. Pokud nejste pří-
znivci kofeinu, pak dopo-
ručujeme čaj bez kofeinu 
nebo čaj z Verbeny.

Zcela nové 
podzimní menu 

Již od začátku října bu-
dete mít navíc možnost 
ochutnat nové podzim-
ní menu z čerstvých se-
zónních surovin. Pochut-
nat si tak můžete třeba na 
candátovi na bílém víně, 
ochutnejte ale i skvělé 
místní lívance s borův-
kami nebo domácí tva-
rohové knedlíky plněné 
povidly s espumou z me-

doviny obalené ve strou-
haném perníku…

Kultura se vrací 
do naší kavárny

Záměrem nových maji-
telů je vrátit do Národní 
kavárny zpět to, čím býva-
la za dob první republiky 
proslavena. Kromě pří-
jemné domácí atmosféry 
chystají v Národní kavár-
ně pro své zákazníky li-
terární a hudební večery. 
Nebudou chybět ani před-
nášky odborníků na aktu-

ální témata. Zveme Vás 
22. října od 19 hodin 
na slovíčko se známým 
lékařem - homeopatem 
MUDr. Tomášem Kar-
hanem, autorem knihy 
Homeopatie a děti. 
Na setkání s ním se do-
zvíte mnohé o této alter-
nativní léčebné metodě 
a možnostech homeopa-
tie v prevenci viróz a léčbě 
častých onemocnění, li-
mitech samoléčby i léčeb-
ných úspěších tohoto zku-
šeného lékaře. Nebudou 
chybět osobní příběhy 
a příklady ze čtvrtstoletí 
jeho praxe. Více informací 
o pořadech na facebooku.      
        Těšíme se na Vaši 

návštěvu!

Tel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.cz

Adresa: 
Národní kavárna, 
Národní 11, Praha 1, 110 00
Tel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.cz

Otevřeno: 
po až pá 8 - 22 h 

so a ne 9 - 22 h

PETŘÍN

 Tema



Kalendárium 
Starého Města

Ladislav 
Šaloun
SOCHAŘ

Helena 
Bušová
HEREČKA

ŘÍJEN

● Alena Kreuzmannová 
*15. 10. 1929 Praha 
†12. 4. 1993 Praha
Herečka Národ. divadla.

● Otakar Jeremiáš 
*17. 10. 1892 Písek 
†5. 3. 1962 Praha
Šéf opery Národního 
divadla, dirigent.

● Vladimír Novotný 
*17. 10. 1914 Tábor 
†14. 4. 1997 Praha
Kameraman, specialista 
na trikové scény.

● Helena Bušová 
*21. 10. 1911 Praha 
†28. 11. 1986 Winnipeg
Herečka, působila 
v Novém divadle 
Oldřicha Nového. 

● Ervína Brokešová 
*27. 1. 1900 Praha 
†19. 10. 1987 Rožmitál
Houslistka.

● Ladislav Šaloun 
*1. 8. 1870 Praha 
†18. 10. 1946 Praha 
Autor sousoší mistra
 Jana Husa na Staro-
městském náměstí, 
pamětní desky 
na Obecním domě atd. 

Ervína 
Brokešová
HOUSLISTKA

Otakar 
Jeremiáš

DIRIGENT

AUTOBUS Č. 294 MŮŽE ZMĚNIT PRAHU, ALE...
Intervaly půl hodiny ● Z Florence na Petřín cca za 24 minut ● 15 zastávek
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Vedle věže s ochozem nám úplně chybí celé křídlo, ba co hůř - celý aparát!

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Staroměstská radnice (pohled od Husa)
Kde to je1939 Dnes
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PAŘÍŽSKÁ

STAROMĚSTSKÉ 
NÁMĚSTÍSTAROMĚSTSKÁ 

METRO

BÍLÁ
LABUŤ

†14. 4. 1997 Praha
Kameraman, specialista 
na trikové scény.

● Helena Bušová
*21. 10. 1911 Praha*21. 10. 1911 Praha
†28. 11. 1986 Winnipeg
Herečka, působila 
v Novém divadle v Novém divadle 
Oldřicha Nového. 

● Ervína Brokešová 
*27. 1. 1900 Praha 
†19. 10. 1987 Rožmitál†19. 10. 1987 Rožmitál
Houslistka.

● Ladislav Šaloun 
*1. 8. 1870 Praha 
†18. 10. 1946 Praha †18. 10. 1946 Praha 
Autor sousoší mistraAutor sousoší mistra
 Jana Husa na Staro-
městském náměstí, 
pamětní desky 
na Obecním domě atd. 

Tento autobus teď 
brázdí vaše cesty

K tématu viz 
břitká glosa 
Petra Burgra 

Čtěte na str. 9

Nic

FLORENC 
METRO

PETRSKÉ 
NÁMĚSTÍ

 Tema
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Staroměstských, Novoměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNula pořádá benefi ční 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 (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Charitaredakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu

Naše akce
PODPORUJEME 
 Každou středu 
od 1. 10.  od 19 h TANEČ-
NÍ  pro páry i jednotlivce
v kavárně ČAS - U Lužic-
kého semináře. Přihlášky:
zdedrd@gmail.com
nebo Zdeněk Drda tel.:  
605 765 465.

POŘÁDÁME TOULKY 
 Středa 15. 10. 
Petřín - J. Rybář, sraz
v 16.45 h v salonku Dobrá
trafika (Újezd 37). Skalně
poetická Učená toulka pa-
mětníka slávy OPBH. Dis-
kuze 19 h v kavárně Čas.

 Středa 29. 10. 
Kde se na Malé Stra-
ně sportovalo - Dr. J. 
Kábele, sraz v 16.45 v Do-
mečku (Salla terena) KC 
Kampa v parku. Zakon-
čení v kavárně Čas.

Dále á 14 dní o stře-
dách: Orloj, Žižka, Ne-
věstince - Dr. Sedmík. 
Muzea: Náprstkovo, Umě-
leckoprůmyslové, Hudby 
a Kampa.

 Pátek 28. 11., 19.30 h 
Jazz, blues jam + ta-
nec.  Baráčnická rychta. 
Adéla Zejfartová a Sunny 
Swing trio, Jitka Vrbová 
a LTW, Johny´s Blues.

 Neděle 7. 12., 16 h 
Vánoční strom Kampa-
Nuly na Betlémském ná-
městí.
                       
 Neděle 7. 12., 19 h 
Benefiční JAZZ KON-
CERT pro dvě piana Pav-
la Schönová + Emil Vik-
lický. Sál Martinů AMU 
Malostranské náměstí.

 2015: 
Pondělí, 5. 1., 19 h
Novoroční benefiční 
koncert. Sbor Resonan-
ce a Pražský kytarový or-
chestr v kostele U Šimo-
na a Judy.

PODPORUJEME 
 Sobota 8. 11. 
Malostranský candrbál 
- 25 let SOPMSH, Malo-
stranská beseda. Vlastní 
filmové masky nutné!

Ve vašem dopise Komunitní-
mu centru Kampa ze dne 3. 9. 
2014 oznamujete „pozastave-
ní projektu revitalizace Kam-
py“, což považujeme za pozi-
tivní krok z Vaší strany. 
Městská část Praha 1 je však 
ve své rozhodovací pravomoci 
vázána Zákonem o obcích, Zá-
konem o hlavním městě Pra-
ze včetně vyhlášky o Statutu 
hlavního města Prahy. Z Va-
šeho dopisu není jasné, jakým 
úkonem Městská část v soula-
du s výše uvedenými právními 
předpisy projekt revitalizace 
parku Kampa pozastavila.  Na 
základě výše uvedených sku-
tečností se formou otevřeného 

dopisu na Vás obracíme s ná-
sledujícími dotazy: 
● Kdy bylo rozhodnutím rady 
MČ zrušeno či pozastaveno 
rozhodnutí o realizaci revita-
lizace parku Kampa v dosud 
schválené podobě?
● Zrušila rada MČ výběrové 
řízení na dodavatele? 
● Byla usnesením zastupitel-
stva Prahy 1 již provedena 
taková změna rozpočtu, aby 
nebyly pro letošní rok vázá-
ny fi nanční prostředky na 
realizaci Kampy podle dosud 
platné projektové dokumen-
tace, na veřejností odmítanou 
přeměnu Kampy? 
● Jakým způsobem chcete 

dále komunikovat s občany, 
spolky a dalšími zaintereso-
vanými ohledně optimální 
podoby projektu?  
Věříme, že i tento dopis napo-
může v budoucnosti realizovat 
takovou opravu parku Kam-
pa, která bude ku prospěchu 
všech, kteří Kampu mají rádi 
takovou, jaká je.
Spolky a jednotlivci, kterým 
není osud parku Kampa lho-
stejný.

Za signatáře: KampaNula, 
Klub Za starou Prahu, Ná-
boženská obec CČSH Kostel 
Jana Křtitele Na Prádle, Zla-
tá Praha, Hradčanské včely

OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTOVI O. LOMECKÉMU
Vážený pane starosto, značná část veřejnosti odmítá plánované 
zásahy do podoby parku Kampa, které radikálně mění charak-
ter prostoru parku. Lidmi, kteří se o problém zajímají, byla vždy 
upřednostňována pouze účelná oprava parku se zachováním 
jeho současného způsobu užívání. 

Místa k podpisu: 
Klub Za starou Prahu - Knihkupectví 
Juditina věž (10 - 18 h). Kostel sv. J. 
Křitele Na prádle - ne 9. 30 - 11. 30 h
+ farář Židlický, tel.: 776 366 650. 
Mlýnská kavárna, Kampa (12 - 24 h). 
Bluelight bar, Josefská (19 - 22 h). 
Kavárna Čas, U Lužického semináře 
(10 - 20 h). Botega mandl, ulička J. 
Červeného, Kampa (14 - 20 h). Vo-
pička Okýnko a Kafírna (12 - 22 h). 
Šatlava, Saská (19 - 22 h). Dobrá tra-
fi ka, Újezd 37 (12 - 20 h). UMPRUM 
Muzeum Cafe, 17. listopadu 2 (10  - 
19 h).  Restaurace U Parlamentu, roh 
Kaprovy 6 a Valentinské (11 - 22 h).
Galerie Jaroslava Frágnera, 1. patro 
Betlémské náměstí 5 (10 - 19 h). Stu-
dio Citadela, Klimentská (12 - 20 h). 
HaFstudio, Ostrovní 14 (16 - 19 h). 
Ordinace Dr. Jiří Kučera (Dlouhá 16) 
tel.: 222 313 439. Klub Malostranská 
beseda, Rataje (Ota Kmínek).

Podpisy posílejte také 
mailem: redakce

@malostranskenoviny.eu

KampaNula chystá velkolepou akci 
Evropské město kultury 2015

PLZEŇ V PRAZE
Celá Malá Strana se na jeden den  stane 

plzeňskou zábavně - kulturně - pivní čtvrtí

Sobota 11. dubna 2015

Ve všech hospodách, klubech, galeriích, koncertních sálech, 
kostelech, podloubích, parcích i na náměstích bude k vidění 

to nejlepší z kulturního života města Plzně. 

PLZEŇ V PRAZE

● VSTUP ZDARMA 
● PIVO ZA POLOVIC

Petr Hejma, Jiří Kučera, Ondřej Höppner
kontakt: redakce@staromestskenoviny.eu

Přijímáme vaše další nápady a podněty.

KampaNula pořádala 
v rámci akce III. Betlém-
ská kulturní noc benefici 
s názvem Prostřený stůl.
Akce byla 11. září 2014
v 18 - 22 h na Betlémském 
náměstí.
Výtěžek z prodeje lístků 
(stravenek) á 100 Kč  na 

čtyři položky - jídla, či 
nápoje byl poskytnut pro 
zdravotně postižené Pra-
hy 1. 
K „prostírání dobrot na 
společný stůl“ - i sponzo-
ringu byly vyzvány  insti-
tuce, podniky, firmy a také 
osobnosti. Jen restaurací 

bylo dvanáct! Přes velkou 
nepřízeň počasí - trva-
lý déšť, zpíval Sbor Coro 
d´Oro a později i Muzi-
kanti z Kampy.
Proběhla i výstava obrazů 
zrakově postižených dětí 
Nadace Artevide….

Všem patří velký dík

Prostřený stůl na Betlémském náměstí 



Glosa
Autobus na 
Staromáku

fi e, jsou na nich vidět 
ukázky hromadné do-
pravy uprostřed Starého 
Města. Pan Křižík, měst-
ský dodavatel tramvají, se 
tehdy opravdu činil. 
Po letech, kdy jsme po-
roučeli větru, dešti a ru-
šili, co se dalo, vracíme 
hromadnou dopravu opět 
do Pařížské ulice a na Sta-
roměstské náměstí. Poje-
de tudy nová autobusová 

linka, vede od Florence až 
k nemocnici pod Petří-
nem.  
Někomu se nelíbí příliš 
mohutné zastávky, jiný 
připomíná slib a dobu, 
kdy autobusy jezdily od 
Malostranského náměs-
tí do kopce k nemocnici 
na elektropohon a taky 
lidé vzpomínají na čtvrt-
hodinové intervaly jízd. 
Vyjádření radnice, že ote-

vření linky čtyři dny před 
volbami je náhoda, stři-
hačům pásky odpustíme.  
Teprve čas napoví, zda no-
vé spojení bude pro obča-
ny Prahy 1 přínosem. 
Když se ukáže, že nasta-
vení linky není optimální, 
tak se vše může upravit. 
Například již zmíněné 
intervaly. Samozřejmě, 
při pohledu na prázdný 
autobus se zdá jízda kaž-

dých patnáct minut zby-
tečná. Jenže linka byla
původně zřízena pro ná-
vštěvníky nemocnice, kam
se jezdí většinou na čas. 
Navíc jsou části dne, kdy 
je autobus docela obsazen.
Takže suma sumárum, 
zlepšovat bude co.  Bez vy-
hodnocení provozu, to ale
nepůjde. Tak prosím o tr-
pělivost.

SN říjen  2014

Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Je to zvláštní, když se po-
díváte na dobové fotogra-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce
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Dopis

Dobrý den,
tak pěkné noviny jsem 
ještě nečetla. Je užasné,
do jakých detailů a hloub-
ky jsou tyto noviny vy-
tvořené. Díky, jen tak 
dál! Hodně štěstí přeje

Alena Pešková

Děkujeme za 
tyto noviny

Staroměstské noviny 
č. 9, září 2014

Báseň

Na urnu volební 
zas již padá prach
z volebních komisařů
stali se občané...

Kde dříve urny
zas děti skotačí
kdo doufal snad, 
ten má to spočítané.

Ta hesla všechna
v prach se obrátila
zas prázdno slov 
vstříc lepším zítřkům 
zeje, že?

Na stěně nad škamnou
mapa visí splihle
je na ní země
povědomá.

inzerce

Splihlá mapa 
marnosti

Ondřej Höppner

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

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

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

K

Kulturní nástěnka    
ŘÍJEN - LISTOPAD

Kurz - 12. a 26. 10., 9. a 23. 11., 7. 12. 
vždy 19 - 21 h - KC Kampa, U Sovových 
mlýnů 3 - STAŇ SE BUBNEM - Kurz 
bubnování na djembé, šamanský buben… 
S L. Holzerem. Info tel. č.: 603 212 337.

Divadlo - Út 14. a st 29. 10. v 19 h - ZE 
ŽIVOTA HMYZU - Národní divadlo, 
Ostrovní 1 - Alegorická moralita bratří 
Čapků v režii D. Špinara. V roli Tuláka   
S. Rašilov. www.narodni-divadlo.cz

Výstava - Od 15. 10. do 18. 11. - Jin-
dřišská věž, galerie 3. patro - MILOŠ 
KUROVSKÝ: MALÍŘ Z NOVÉHO 
SVĚTA - Výstava obrazů k 90. naroze-
ninám malíře. Vernisáž 14. 10. od 18 h.

Přednáška - St 22. 10. v 19 h - NA 
SLOVÍČKO S HOMEOPATEM TO-
MÁŠEM KARHANEM - Povídání o ho-
meopatii s MUDr. Karhanem, autorem kni-
hy Homeopatie a děti. Více na facebooku. 

Koncert - St 22. 10. v 21 h - SLET 
BUBENÍKŮ - Lucerna Music Bar, Vo-
dičkova 36 - All Star bubenický tým:                   
P. Fajt, P. Koudelka, M. Vacík, E. Goldin, 
A. Bershadsky, T. Rendl, L. Meyuhas.

Výstava - Do 29. 10. - ZEMĚMALBA 
A JEJÍ ŽÁCI - Galerie U Zlatého ko-
houta, Michalská 3 - Skupinová výstava, 
obrazy. Vystavují: R. Kuželová, S. Bure-
šová, M. Sichrovská… www.guzk.cz

Spolek Kašpar 
má krávu

Divadelní spolek Kašpar 
má za sebou premiéru 
hry Za časů tlustých krav, 
kterou napsala uruguay-
ská autorka Estela Go-
lovchenko. Premiéra 
proběhla 6. října. Jde 
o malou story o velké 
loupeži a jiné ještě větší 
loupeži v režii Jakuba 
Špalka.

Příběhy muklů 
zněly kavárnou 

Do Národní kavárny se 
vrací kultura. Ve čtvrtek               
2. října se mohli návštěvní-
ci zaposlouchat do příběhů 
z knihy Nezhojené rány 
národa. Hostem večera byl 
autor knihy Lubomír Vej-
ražka, z knihy o osudech 
politických vězňů 50.  a 60. 
let četli Jiří Pěkný a Monika 
Höppner. Více o pořadech 
v Národní kavárně najdete 
na facebooku.

Na zábradlí 
se rozjelo za hranice
Soubor Divadla Na zábra-
dlí se vydal na mezinárod-
ní turné. V Nitře odehrál 
představení Zlatá šede-
sátá a inscenaci Buržo-
azie ve slovenském Ná-
rodním divadle, se kterou 
se zúčastní také festivalu 
v Sarajevu...

Koncert Plíhala 
vždy pohladí

Karel Plíhal zavítá       
15. října do Divadla Bez 
zábradlí, kde odehraje od 
19 h koncert s osobitým 
projevem...  

John Fiore diriguje 
v Národním

9. října měla v Národním 
divadle premiéru Fibicho-
va opera Pád Arkuna. Do 
Opery Národního divadla 
se vrací - dirigent John Fi-
ore a režisér Jiří Heřman.

V říjnu a listopa-
du bude v Redu-
tě probíhat In-
ternational Jazz 
Festival Praha. 
Můžete čtenářům 
festival předsta-
vit? 

Tento festival pa-
tří mezi nejstarší 
jazzové festivaly 
v Evropě a letošní 36. roč-
ník bude probíhat od 10. 
října až do 16. listopadu. 
Festival, jehož historie 
spadá až do roku 1964, 
vždy přivážel známé 
hvězdy, představoval na-
stupující generaci světo-
vých i tuzemských hudeb-
níků, ale nezapomínal ani 
na žánrové okraje. 
V posledních letech se 
hlavní dění soustředilo 
do jazzového klubu Redu-
ta, kde mají návštěvníci 
největší hvězdy jazzu na 
dosah ruky. A to je přes-
ně, oč nám jde.

Kdo festival zahájí?
Letošní ročník slavnost-
ně zahájí 12. října ikona 

Filip Bršťák, Reduta Jazz Club
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STAROMĚSTSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

Tuto rubriku fi nančně a ráda 
podpořila MČ Praha 1. Díky!

Jakub 
Špalek, 
režisér

Estela 
Golovchenko, 

dramatička

Karel 
Plíhal,

písničkář

V Jazz Clubu Reduta si ne-
nechte ujít 26. října od 21.30 
hodin v rámci International 
Jazz Festivalu Praha hudeb-
ní legendu bubeníka Al Fos-
tera, dlouholetého spoluhráče 
např. Milesa Davise. Al Foster 
zahraje v kvartetu složeného 
z hudebníků jazzové extratřídy.

Bubeník Al Foster v Redutě

slovenské jazzové 
scény, zpěvák Pe-
ter Lipa společně 
s českým legen-
dárním Rozhlaso-
vým Big Bandem 
Gustava Broma.

Na jaké zahra-
niční interpre-
ty a koncerty se 
můžeme těšit?

Největší hvězdou bude Al 
Foster, legendární bube-
ník a spoluhráč nezapo-
menutelného trumpetisty 
Milese Davise. 
Dále zahraje kytarový 
mág Mark Whitfi eld ze 
Spojených států, který 
spolupracoval například 
s Dianou Krall či Stingem. 
Hvězdou je bezesporu 
také špičkový soubor 
newyorských hudebníků 
Soul Jazz Alliance, jehož 
hlavní představitel je vy-
nikající saxofonista Vin-
cent Herring. 
Další ozdobou je trumpe-
tista Michael Patches Ste-
wart, který se např. podí-
lel i na tvorbě skladeb pro 
Whitney Houston.

Kdo vlastně Internati-
onal Jazz Festival Pra-
ha vymyslel?
Festival vznikl na popud 
jazzových fanoušků v čele 
s PhDr. Lubomírem Do-
růžkou, kterému je také 
letošní ročník věnován 
k jeho nedožitému život-
nímu jubileu. 
Festival později převzala 
pod svá křídla agentura 
Pragokoncert.

Jakým směrem se váš 
klub ubírá?
Reduta neustále obohacu-
je kulturní dění v centru 
Prahy za pomoci renomo-
vaných světových i tuzem-
ských hvězd, stejně tak 
jako mladých nadějných 
umělců. 
Dále se formou nejširší 
spolupráce s uměleckými 
školami snaží podporovat 
i nejmladší generaci. 
Program tohoto divadelně 
- hudebního celku je tak 
určen všem generacím, 
které tímto srdečně zveme.
www.redutajazzclub.cz



Franz Kafka: Proměna (XXVII.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Ženy za dveřmi 

posílají brouka - Samsu k lékaři, protože má divný hlas.

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
se smyslem pro 
humor

Aby měl pro nadcháze-
jící rozhodná jednání co 
možná jasný hlas, od-
kašlal si trochu, snaže se 
to ovšem provést zcela 
tlumeně, neboť možná že 
už tento zvuk zněl jinak 

než lidské kašlání, což si 
už sám netroufal posou-
dit. Vedle v pokoji zatím 
všechno úplně ztichlo.
Snad sedí rodina s pro-
kuristou u stolu a šeptají 
si, snad se všichni opírají 
o dveře a naslouchají. Ře-
hoř se pomalu...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
mohla být větší. Tyto noviny 
seženete na Starém Městě 
například v Akademii věd 
nebo všude ve vesnicích na 
druhé straně řeky.
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Pro líné Ještě línější

www.novomestskenoviny.eu

Zrádné dveře

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Příště: Když jste brouk, 
taky si myslíte, že mluvíte 
a všichni vám rozumějí. Jak 
s tím Samsa naloží?

inzerceinzerce
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PRO LÍNÉ

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

SPÍCÍ

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, kde je na 
Starém Městě dům, který se 
zove U červeného kola?
Nápověda: Najdete ho ne-
daleko Dlouhé ulice.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Minule: Dům U Kamenného 
zvonu, č. p. 605. Zřejmě se tu na-
rodil Karel IV. Správně: Tomáš 
Kopeček, Jiřina Kučerová...

Matka spisovatele Jaroslava Haška
Kateřina Hašková

Kateřině Haškové (1849 
- 1912) se narodil syn Ja-
roslav (budoucí světově 
proslulý spisovatel a au-
tor Švejka) roku 1883  na 
Novém Městě ve Školské  
ulici 1325. Otcem byl Jo-
sef Hašek, učitel matema-

tiky a fyziky na gymnáziu 
v Mikulandské. Chudoba 
nutila jeho matku se stě-
hovat se třemi dětmi více 
než patnáckrát (Ječná, 
Karlovo náměstí, Sokol-
ská atd.). Kateřina byla 
velmi silná žena.

Jaroslav 
Hašek, 

syn

Josef 
Hašek,
manžel

Artur 
Longen, 

kumpán syna
Chudoba jí 
byla v patách...

Slavné místní ženy

Vážení přátelé 
Starého Města,

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

máme za sebou měsíc zá-
ří, který byl nabitý spous-
tou významných akcí včet-
ně charitativního koncer-
tu v kostele svatého To-
máše. Od půlky října se 
v Praze opět koná SIGNAL
festival a i náš hotel při-
pravil speciální balíček na 
ubytování na tento kon-
krétní víkend. 
Nezapomínejte sami na se-
be a nechte se hýčkat v na-
šich lázních, kde se naši 
terapeuti postarají, abyste
na chvilku zapomněli na 
starosti všedních dnů. Lé-
pe se Vám pak bude odo-
lávat vrtochům podzim-
ního počasí. Brzy na vidě-
nou! Za celý tým 

Matěj Vyskočil, 
Resident Manager

Jedna z dalších novinek, 
která se udála u nás v Au-
gustine hotelu a o které 

THE AUGUSTINE PRAGUE, Letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00 
Tel.: (+420) 266 112 233, e-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

Jak jsme podpořili porodnici

bychom Vás rádi infor-
movali, je ta, že náš Au-
gustine Bar byl přejme-
nován na Refectory Bar 
1887 a také byl nomino-
ván do žebříčku pěti nej-
lepších hotelových barů 
v Praze. 
Jelikož říjen je měsícem 
sklízení chmelu, dovolu-

Matěj Vyskočil

jeme si Vás tímto opět 
pozvat do baru na naše 
jedinečné svatotomášské 
pivo a na unikátní pivní 
speciál, který se každý 
měsíc obměňuje.
Samozřejmě se náš ho-
tel nezaměřuje pouze na 
pivo, ale také na kvalitní 
a exkluzivní vína. 

Náš sommelier Vám 
s potěšením doporučí 
vína, která se ideálně 
hodí k Vašim vybraným 
pokrmům. 
Krásné a poklidné říjno-
vé večery si můžete uží-
vat nejen v naší restau-
raci, ale také na našem 
kouzelném baru.

V hotelu se 24. září 
2014 konal charitativ-
ní večer na podporu 
Ústavu pro péči o mat-
ku a dítě v Podolí. 
Jsme velice hrdí, že 
jsme byli jedním 
z partnerů tohoto je-
dinečného projektu. 
Jen díky Vám jsme moh-
li osobně předat fi nanční 
dar do rukou zástupci 
doc. MUDr. Ladislavu
Kroftovi, CSc. Tímto způ-
sobem bychom Vám chtě-
li poděkovat za Vaši pod-
poru a pomoc!

Bar dostal nové 
jméno

Hotel Augustine. 
Foto: PatrickCadell
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Příští číslo vyjde
15. listopadu

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

VRATISLAV JIRÁK
Recepce Akademie věd

Za to, že 
vzorně 
rozdává 
Staroměstské 
noviny 
čtenářům.

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište na 

adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu
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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

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

RAMSESE
Fotografi i svého 

kocourka Ramsese 
poslal čtenář Karel Petr 

z Anežské ulice.

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

V RADNIČNÍ LABORATOŘI. „Tak se nám, kolego, ten prototyp 
ideálního voliče trochu vymkl z rukou...“

Vojta 
Náprstek

Příroda 
je mocná 

čarodějka. 

Proč čtuProč čtu

„Při dobré kávě v kavárně
mne pokaždé přepadne 
touha přečíst si kvalitní 

tisk - volba vždy padne na 
Staroměstské noviny!“ 

Josef Voltr, 
Národní kavárna

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na re-
cepci. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Centrum Franze Kafky, 
Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, 
Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. 
Literární kavárna Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 
11. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. 3. Restaurace U Zla-
tého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. 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 Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee House, 
Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. 
Rotax, Revoluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, 
Praha 9. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnos-
ti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, 
Sofi jské 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. Malo-
stranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské paro-
plavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kan-
celář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum, Vodičkova 
18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, 
Palackého 15. Maso Turek, Jindřišská 23. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Ob-
čanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vopičkova ka-
fírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Perníčkův sen, Haštalská 757/21.

odběrních míst50

Kdyby u ž byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 10 / říjen 2014 / V. ročník
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s. Šéfredaktor: Ondřej Höppner 

Redakce: Kultura, inzerce: Monika Höppner,
redaktoři: Martin Cibulka, Jiří Pěkný. Ev. číslo: MK ČR E 18554. 

Kontakt: e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu, telefon: 777 556 578.
Pošta: Sarajevská 16, Praha 2. Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892 

Tip poslala: Kolegyně Jaruška

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Adresa kamenné prodejny:
Na Záhonech 7 (cca 300 m od metra Kačerov), Praha 4
Otevírací doba:
Po - pá  8 - 17 h, mimo tyto hodiny možno dohodnout
schůzku po tel. domluvě
Telefon: +420 273 130 610
E-mail: info@penshop.cz

Kvalitní psací potřeby, 
hodnota, která přetrvá 
po staletí.

Nabízíme širokou škálu značkových psacích potřeb nejen 
pro náročné klienty, ale i pro školáky.
Najdete u nás např. značky Cross, Montblanc, Parker,  
Visconti, Faber-Castell, Caran d´Ache, Moleskine.
Sleva 50 % na vybrané modely.
Z dalšího sortimentu: ruční papír, hroty, náplně, inkousty, 
hodinky, dárkové sady, potřeby pro výtvarníky…

Zápisníky a diáře  
Moleskine

Diáře i zápisníky Moleski-
ne měl v oblibě i spisovatel 
Ernest Hemingway a jejich 
desky jsou jako stvořené 
pro brandingovou ražbu.

Víte, že

Naše produkty můžete zakoupit přes         
e-shop, ale také přímo v kamenné prodej-
ně nedaleko metra Kačerov. Čeká tam na 
Vás tým našich školených odborníků.

Nabídka měsíce

www.penshop.cz

Víte, že


