
STAROMESTSKE
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Ce
na

 1
 S

M
S 

je
 3

0 
Kč

 v
č.

 D
PH

. P
os

ky
tu

je
 A

TS
, w

ww
.p

la
tm

ob
ile

m
.c

z 

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 JANA
Slečna Jana Koubová z baru 
Duende (Karoliny Světlé 30) 

mrštně roztáčí úžasného 
Bernarda 10° za dobře 
vychlazených 30 Kč. 

Čís. 11/ roč. V
15. listopadu 2014 NOVINY

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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DOJEMNÝ 
PŘÍBĚH 

JEHO LVA

Vycpaný lev 
Princ KarelHolub si chtěl přivézt lva domů, 

když v tom... Viz str 6 - 7

PROČ SE LINCE 294 
ŘÍKÁ BU-BU-BUS str. 

3

PŘÍSNĚ TAJNÉ 
REFERENDUM
str. 2 a též glosa Petra Burgra str. 9

KDO JE TAHLE 
KRASAVICE? str. 

11

DOJEMNÝ DOJEMNÝ DOJEMNÝ 

NESMRTELNÝ DOBRODRUH 
EMIL HOLUB:

Tyt
o noviny

 

jso
u umělecké dílo

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

•Rucní výroba kronik dle prání zákazníka

Rodinná firma s tradicí!

Dále nabízíme:
Desky na diplomy 
Desky na jídelní lístky Tel.: 602 734 119

E-shop: 
www.epapirnictvi.euDesky na diplomy 



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

Který listnatý strom 
na podzim neopadává?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„To vím dávno. 
Čertovský dub, 
protože to tak 
čerti chtějí!“

Anketa Staroměstských novin

„V botanické 
zahradě jsem 
dlouho nebyl, 

ale asi poddruh 
dubu a habr.“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Strom 
Palmafíha, 

celoročně hraje 
v naší Indiánské 

pohádce.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Dub, jak známo 
z Werichovy 
pohádky. Ale 

v praxi se mi to
 moc neosvědčilo.“

Číslo měsíce

3
Něco kolem tří miliard 
korun stálo fi rmu CPI 
centrum Quadrio u met-
ra Národní třída.

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

Staré Město - Občané
se v referendu vyslovi-
li pro zákaz heren a ka-
sín v Praze 1. Hlasovat 
však přišlo pouhých 
6, 4 % voličů, k platnos-
ti bylo třeba 35 %.
Důvodem nízké účasti 
mohlo být, že ne všech-
ny hlasovací místnosti 
byly tam, kde jsou lidé
zvyklí. Původně se mě-
lo hlasovat v den vo-
leb, ale radnice termín 
odsunula.  Viz též glo-
sa na straně 9

Quadrio má sochy z bublin

Referendum o hazardu: 98 % 
pro zákaz. Výsledek neplatí.

Spálená - Nový obchod-
ní dům byl otevřen 31. 
října u výstupu z metra 
Národní třída. Quadrio 
(hned vedle centra My 
naproti tramvajové za-
stávky) je nejdražší ob-
dobný projekt v ČR.

Jsou zde obchodní pro-
story, kanceláře i byty. Ve 
dvoraně Quadria a okolí
byly nově postaveny so-
chy koně, lva, boty (autor 
Maxim Velčovský) a hla-
vy Franze Kafky (autor 
David Černý). 

Můstek - Až do říj-
na roku 2015 budeme 
moci obdivovat rudé 
stánky stavbařů v dolní 
části Václavského ná-
městí. Staví se tu výtah 
pro vozíčkáře. V akci je 
firma Metrostav.

Buňky budou 
rudé celý rok

Betlémské náměstí -
Vánoce oslaví Náprst-
kovo muzeum pro ve-
řejnost již 7. prosince od
14 do 18 h. Budou se 
odehrávat ve stylu Ázer-
bájdžánu. Poté společ-
ně rozsvítíme vánoční 
strom. 

Nečekané Vánoce 
u  Vojty Náprstka

Nové zprávy 
ze Starého Města
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11 °C
LISTOPAD: 

Když padá listí šikmo nebo 
vodorovně, asi fouká vítr.

Počasí 

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin, 775 949 557

Ondřej
Höppner

Z ní to dobře - O důle-
žitých otázkách roz- 
hodnou občané v re-

ferendu. Jako například 
ve Švýcarsku a jak jim to 
tam pěkně šlape.
Celé je to ovšem jen trik. 
Chabý, průhledný, v pod-
statě podlý, ale obejít se 
nedá. 
Pokud platí, že pod 35% 
účast je referendum ne-
platné, jako by ani nebylo. 
Což platí dvojnásob, ko-
ná-li se mimo volby (na-
příklad komunální, ke kte-
rým přišlo v Praze 1 něco 
přes 40 % voličů).
Zákon o referendu tedy není
vrcholem demokracie, ale
vrcholem pokrytectví. 

Jako by 
ani nebylo

1347 hlasujících bylo 
proti hazardu, 

jen 33 bylo pro.

Vánoční smrk se 
rozsvítí 29. 11.

Staroměstské náměs-
tí - Smrk ztepilý, který 
vyrostl v okolí obce Ne-
speky na Benešovsku, 
se rozsvítí v sobotu 29. 
listopadu.

Zvláště jedna z nich je nejen pro zoology oříšek
Pudl?

Veronika 
Blažková 

Tisková mluvčí 
MČ Praha 1

„Habr. Hraje si 
na padavku až 
na jaře, kdy se 

mu klubou nové 
listy.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Palma, protože 
nemá větve 
a vypadalo 

by to divně.”

Recept dle 
Dobromily

Jiný puding 
s uzeninou

Utři 4 loty másla, ostrou-
hej 4 žemličky, namoč ve 
smetaně, pak je vymač-
kej a dej k tomu máslu...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

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

Děkuji za Vaši podporu
ve volbách do Senátu! 

Prof. RNDr. Václav HAMPL, DrSc.
Váš senátor
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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

inzerce
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Nejčastější příčinou 
nesnází linky 294 jsou 
špatně parkující auta.

To není bus, to je Bu-bu-bus! 
Dobrý nápad, rozpačité řešení
Staré Město - Nápad 
výborný, realizace zatím 
pokulhává. Nový auto-
bus č. 294, který může 
být chloubou místní do-
pravy, má za sebou po 
měsíci existence několik 
nehod v úzkých uličkách 
a desítky naštvaných ři-
dičů. Nová linka spojuje 
Florenc s Petřínem. Cesta 
trvá něco přes dvacet
minut. Na Starém Městě
má v obou směrech 8 sta-
nic: Hradební, Haštalské
náměstí, U Staré školy,
Pařížská, Masná, Staro-
městské náměstí, Ma-
riánské náměstí, Staro-
městská. Intervaly jsou 
půl hodiny.

NOVÁ LINKA Č. 294 STATEČNĚ BOJUJE S ULICEMI
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Dívka ze str. 3

ště
Pružná Tonka Hrbatá 

z Kozí ulice při své slavné 
taneční produkci s židlí 
a vyhaslou cigaretou.

Bouřlivý 
rok 1914

TONKA ŽIDLE

Takhle si to Karel IV. 
rozhodně nepředstavoval

Zastávka 
na Staro-
městském 
náměstí

Zastávka 
u metra 
Staroměstská

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

Babí léto už je defi -
nitivně za námi, při-
chází čas plískanic 
a nachlazení. Zásob-
te se proto vitamíny, 
nezapomínejte na 
otužování a zdravou 
stravu. A hlavně se 
nikdy nestyďte na-
vštívit lékaře, pora-
dí vám i s prevencí. 
Nyní je právě nejvyšší čas nechat se očko-
vat proti chřipce!

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! 

19. 11.: Galerie HAMU - Koncert ze 
skladeb tvůrčích center AHUV a nových 
členů SČS II. - K. Horká, P. Blatný, V. Ze-
lenka, J. Grossmann, J. Matys, L. Juřica, 
M. Bártek, E. Cílková, T. Svoboda... 
24. 11.: Sál Martinů HAMU - Koncert 
ze skladeb členů SČS - O. Ježková, M. 
Müller, L. Sluka, O. Semerák, V. Micka, P. 
Hrabánek…

25. 11.: Galerie HAMU - Koncert ze 
skladeb členů ZHC Plzeň
26. 11.: Sál Martinů HAMU - Sborový 
koncert se Spol. pro duchovní hudbu     
a ČRo - V. Franz, J. Dadák, Z. Šesták,         
I. Bláha, J. Smutný, M. Jíra, J. Laburda,      
J. Bernátek… / Kühnův smíš. sbor - M. 
Valášek, Zvonečky - J. Novenková, Pražští 
pěvci - S. Mistr, Bubureza - M. Vítková ad.

Pro informace volejte: 731 409 039, 251 553 996, nebo pište: db.ahuv@seznam.cz

Všechny další koncerty se konají na HAMU, Malostranské nám. 13, Praha 1

www.ahuv.cz

Pořádá 
Společnost českých 
skladatelů AHUV

Začátky koncertů v 19.30 hodin
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NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Otázka čtenáře: Pane 
starosto, jak vzpomínáte 
na 17. listopad 1989? Jak 
vnímáte uplynulých 25 
let? A kde budete letošní 
výročí slavit? 
Odpověď: V podvečer 
17. listopadu jsem byl 
mimo Prahu. Ihned po 
tomto víkendu, v pon-
dělí, jsme s kolegy kon-
struktéry v Tesle, kde 
jsem tehdy pracoval, při-
pravovali protestní petici 
a následně jsme již byli 
v ulicích. 
O to, že vše nakonec dob-
ře dopadlo i bez lidských 
obětí, se určitě zasloužilo 
kromě tehdejších disi-
dentů a studentů a uměl-
ců i mnoho dalších, kteří 
si uvědomili, že svobodu 
si už nemůžeme jenom 
vyčekat.
Od sametové revoluce 
sice uplynulo už 25 let, 

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
staromestskenoviny.eu

avšak před námi je stále 
ještě spousta práce při 
kultivaci poměrů i lidí. 
Jsem velmi rád, že tento 
úkol v dalších letech po-
nesou především zástup-
ci mladé generace, kteří 
se narodili do demokra-
cie. Nezatíženi stigmaty 
minulosti posunou naši 
zemi opět o kus dopředu. 
Letošní 17. listopad chci 
alespoň chvíli strávit na 
Národní třídě, která zá-
sluhou projektu Díky, že 
můžem! promění ulici 
v happening plný hudby, 
divadla, diskuzí apod. 
A stavím se také na Pala-
chově náměstí, kde svou 
vzpomínkovou akci po-
řádá občanské sdružení 
Publicum Commodum. 

Jaké máte plány na 
letošní 17. listopad?

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí přátelé plavby po Vl-
tavě podzimní a zimní, 
neobvykle teplý listopad  
ve druhé polovině přinese 
KLEMENTSKÉ OTEPLE-
NÍ (20. 11. - 23. 11.) - Sva-
tý Kliment zimu oblevuje 
(23. 11.) a poté naopak 
KATEŘINSKÁ CHLADNA 
(24. 11. - 27. 11.) - Na sva-
tou Kateřinu schováme se 
pod peřinu (25. 11.). Par-
níky dříve zimovaly v Po-
dolí, letos přečkají v „zim-
ním spánku“ na Rašínově 
nábřeží. Začátek prosince 
bývá mírný -  teplo přináší 
ONDŘEJSKO - MIKU-
LÁŠSKÁ OBLEVA (28. 11.
- 7. 12.) - Na svatého On-
dřeje, ještě se nám ohřeje 
(30. 11.). Sněžení a mra-
zy přinese TOMÁŠSKÁ 
ZIMA (8. 12. - 21. 12.) 
- Svatá Lucie noci upije, 
dne nepřidá. Těším se na 
viděnou na palubě!

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

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

inzerce

Výsledky komunálních voleb
Vynikající úspěch trojkoalice My, co tady žijeme ● 
Hnutí ANO poprvé na radnici ● LES, Piráti a Nezávislí 
také poprvé ● TOP 09 uhájila vítězství velmi těsně

Oldřich
Lomecký
TOP 09

Jiří
Janoušek 

ANO

Filip
Pospíšil 
Zelení

Alena 
Ježková

Nezávislá

Daniel 
Hodek
ČSSD

Kateřina
Klasnová
Nezávislá

Petr
Hejma
STAN

Jan Václav
Čep

Nazávislí

Petr 
Burgr

KDU - ČSL

Svatopluk 
Karásek

LES

TOP 09 
Mandátů: 7
Minulé volby zví-
tězila TOP 09 
 s velkou 

převa-
hou, nyní
to bylo 

slabší.  

My, co tady žijeme 
(STAN, KDU - ČSL, 
Iniciativa Občanů) 
Mandátů: 4
Velký úspěch a ná-

vrat bývalého 
starosty 
Petra Hejmy 
na radnici.

ANO
Mandátů: 4
První komunální
volby a hned  
z toho je velice 

sluš-
né třetí 
místo. 

ČSSD
Mandátů: 3
Ztráta proti minu-
lým volbám, i přes
masivní kampaň. 

Čekal se 
lepší vý- 
sledek. 

ODS
Mandátů: 3 
Strana je v útlu-
mu. Tři mandáty 
s odřenýma 

ušima, 
a to 
mohlo 
být hůř. 

Zelená 
pro jedničku
Mandátů: 2 
Zelení byli i v minu-
lém zastupitelstvu. 

Obhajoba 
minulého 
výsledku.

LES, Piráti, 
Nezávislí
Mandátů: 2 
Překvapení voleb. 
Nové, svěží usku-

pení s na-
dějnou 
budouc-
ností. 

Eva 
Špačková

ODS

S velkým napětím byly 
očekávány výsledky ko-
munálních voleb, které 
se konaly 10. - 11. října. 
Volby byly velkým úspě-
chem nového uskupení 

My, co tady žijeme, které 
skončilo druhé. Vítězství 
obhájila strana TOP 09. 
Nadpoloviční většinu 
(nyní 13 mandátů) zís-
kala jen o jediný man-

dát, když uzavřela koalici 
s ODS a ČSSD, které 
skončily čtvrté, resp. 
páté. Opoziční strany 
jsou připraveny hlasovat 
jednotně. 

Adventní plavby denně 
a se svařeným vínem!

Adventní plavby od Čechova mostu 
začínají letos již 29. listopadu! 

Vyplouváme po celý advent denně se 
svařeným vínem a vánočním 

dezertem. Ve 14 a 16 h - hodinová 
plavba, v 15 h - dvouhodinová plavba.

NOVINKY 
OD KORMIDLA

PARNÍKY PPS 
V NEW YORKU

Parníky Vyšehrad a Vlta-
va můžete potkat v těchto 
dnech i v NEW YORKU: 
Na velkoformátových bil-
lboardech na Manhatta-
nu.

VÁNOČNÍ PARNÍK 
DO ZOO

To tu ještě nebylo! Linka 
do zoo vypluje letos mi-
mořádně 25. - 31. 12. v 9 
a 12 h z Rašínova nábře-
ží. ZVÝHODNĚNÉ SPO-

LEČNÉ VSTUPNÉ na
parník i do zoo zakoupí-
te v kanceláři PPS a v po-
kladnách Zoo Praha.

VÝROČÍ 150 LET 
PAROPLAVBY

Přípravy na oslavy 150. 
výročí od založení nej-
starší české lodní spo-
lečnosti jsou v plném 
proudu. Velká výstava 
150 LET PARNÍKEM PO 
HLADINĚ VLTAVY bude 
zahájena 23. 6. 2015 
v Národním tech. muzeu. 

---------VÝZVA---------
POKUD VLASTNÍTE 

JAKÉKOLIV MATERIÁLY 
Z HISTORIE PAROPLAVBY, 

A MŮŽETE JE ZAPŮJČIT 
NEBO PRODAT 

PRO POTŘEBY VÝSTAVY, 
PROSÍME VOLEJTE HORKOU 

LINKU: 776 776 770.



5 Inzerce telefon inzerce: 777 556 578 redakce@StaromeStSkenoviny.eu

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

LISTOPAD
Eva 
Kvisová 

Hospodářská správa se 
stará o všechny potřebné 
věci na úřadě. Když něco 
potřebujete, tak se zkrát-
ka obrátíte na paní Evu, 
která vždy ráda a ochot-
ně vyhoví a vše zařídí. 
Děkujeme. 

Zástupce ved.
hospodářské 
správy 

Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RRRRR
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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 si stěžuje doktoro-
vi, že má problémy se spa-
ním. „A zkusil jste počítat 
ovečky?“ „No jo, ale když 
se spletu, pak se celou 
noc snažím přijít na to, kde 
jsem udělal chybu.“

Stručně 
z radnice

Výstava Poslední 
hodina lidstva

V Galerii 1 (Štěpánská 47)
se koná výstava Poslední 
hodina lidstva, kterou 

tvoří díla Jaroslava Va-
lečky, Jána Macka a Mar-
kéty Korečkové. Potrvá 
do 22. listopadu. 

Františkánská 
zahrada: nová brána
Františkánská zahrada 
u polikliniky Palackého 
má novou bránu, kte-

rou zdobí reliéfy na téma 
Anežka Česká. Autorem 
brány je Petr Císařovský.

100 let paní 
Boženy Rumlerové

Paní Božena Rumlerová 
z DPS Týnská oslavila 100.
narozeniny. Blahopřejeme.

Anketa o tom, kdo by měl  
získat do pronájmu tzv., 
Werichovu vilu sice má 
jasného vítěze, ale závaz-
ná není.
Drtivá většina občanů 
hlasovala na internetu 
(cca 90 %). Nebyla tedy 
kontrola, zda někdo ne-
poslal víc hlasů. Většina 
hlasujících (cca 95 %) ne-
bydlí v Praze 1. Obyvatel 
Prahy 1 hlasovalo celkem 
307, zbytek byl internet 
nebo SMS.
Projekty předložily: Post 
Bellum, Charta 77 a Na-
dace Jana a Medy Mlád-
kových. Anketa se konala 
od 18. 9. do 18. 10.
„Anketa byla jasný sig-
nál, že lidé chtějí ve vile 
muzeum a vzkaz zastu-
pitelům, co by měli dě-
lat,“ řekl starosta Oldřich 
Lomecký.

Platné hlasy 
dalo 7 887 lidí, 

z toho 5 572 pro 
Museum Kampa

Jan Weich byl 
nejslavnějším 

obyvatelem vily
Meda Mládková
z Musea Kampa

Anketa o nájemci Werichovy vily: 
Jasné vítězství Musea Kampa

Nová brána do Fran- 
tiškánské zahrady



PROČ HOLUBOVI POŠEL JEHO MILOVANÝ LEV
Cestovatel a lev se stali přáteli a bylo jasné, že šelma s ním pojede domů. Když v tom...
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Víte, že
Se lvem se Holub sezná-
mil při své první výpravě 
do Afriky. Při druhé s ním 
byla jeho žena Růžena.

Žhavé paprsky odpoled-
ního slunce nemilosrdně 
spalovaly skupinu něko-
lika mužů. Jejich touha 
po jediném doušku vody 
byla obrovská. Cesta buší 
ubíhala čím dál pomaleji. 
Jako by se kola vozů ani 
nechtěla otáčet. V tom 
se v dáli něco blýsklo. 
„Voda, voda, jsme za-
chráněni!“ křičeli jeden 
přes druhého.

Emilu Holubovi spadl 
kámen ze srdce. Podle 
mapy jsou teď u tůní 
na břehu Notuanu. Ná-
hle jeden z mužů volá: 
„Máme rozbitý vůz, kolo 
nevydrželo.“ Po krát-
kém zhodnocení situace 
se Emil Holub rozhodl 
navštívit druhého dne 
blízké město Mochuri 
a koupit kolo jiné…
Je 3. července roku 1876 
a Dr. Holub spatřil u jed-
né z mochurských chýší 
párek lvíčat. Pohled do 
jejich očí mu učaroval. 

Koupil je. Ostatní členo-
vé výpravy s ním nesou-
hlasili. Co je to za nápad 
vozit s sebou šelmy? Čím 
je budeme živit? A jak je 
převezeme? 
Již druhého dne oba mla-
dí lvi utekli. Následovala 
pátrací akce v křovinách 
Dvarských hor. Na-
konec obě mláďata 
za cenu mnohých 
škrábanců i kousnutí 
našli a chytili.

Po týdnu putování 
slabší samička pošla. 
Zůstal lvíček, které-
mu dal Holub jméno 
Princ.
Lev se stal Holubovou 
radostí. Cesta k domovu 
byla velmi náročná. Prá-
vě tehdy jej dobíjela ne-
konečná energie hravého 
Prince, který dokázal ne-
únavně běhat za chomá-
čem uschlé trávy, malou 
větévkou nebo ještěrkou. 
Po všetečné hře se vždy 
schoulil Holubovi k no-

hám a odpočíval s ním. 
Právě v těchto chvílích 
se zrodilo nebývale silné 
pouto… Věrné přátelství 
mezi člověkem a lvem.

„Podívejte, výprava dok-
tora Holuba se vrací!“ 

volali lidé v městečku 
Dutoispan, když po dlou-
hé době opět uviděli své-
ho milovaného lékaře.
Emil je také viděl rád. 
Stejně jako svou ordina-
ci v domku u cesty. Tady 
našel Princ svůj nový do-
mov. 
Emil zhotovil Princovi 
klec. Často pak u ní  sedá-
val a vyprávěl mu o svých 

cestách, radostech i trá-
pení, o domově. 
„To není přece možné,“ 
šeptali všichni, kteří je 
v takové chvíli zahlédli. 
„Lev je šelma, nemůže se 
přátelit s člověkem.“ Do-
morodí sluhové byli pře-
svědčeni, že je to kouzlo.

Po dvou letech začal 
Emil plánovat cestu 
domů, do Evropy. 
Princ rozhodně poje-
de s ním. 

Náhoda nebo snad 
hravý osud zavedl 
Emilovy kroky nej-
dříve do blízkých ska-

lisek a nechal ho objevit 
a snímat skalní rytiny 
prapůvodních křováků. 
Cestu domů odloží jen 
o čtrnáct dní. Pak pojede 
domů. Princ přece věrně 
čeká ve své kleci.
„Princi, Princi, příteli!“ 
volal Emil po návratu již 
ode dveří a spěchal po-
zdravit svého druha. Ale 
Princ jej však nevítal.

Ležel v koutku klece a jen
těžce dýchal. Emil ho 
prohlédl jako lékař a bylo 
mu vše jasné. 
Sluhové, kteří se měli 
o Prince starat, neměli od-
vahu vlézt do klece a vy-
čistit ji. Princ se tak ot-
rávil čpavkem, plynem, 
který se uvolňoval z vý-
kalů. 
Po několika dnech Princ 
vydechl naposled. Emil 
velmi truchlil. Dostál 
však svému slibu. Vyčinil 
Princovu kůži a po návra-
tu do Evropy ji nechal ve 
Vídni vycpat. 
Dnes je vycpaný Princ 
jedním z nejkrásnějších 
exponátů Památníku Dr. 
Emila Holuba v muzeu 
v Holicích. Zde také do-
stal i své druhé jméno: 
Karel.

Setkání

Emil Holub Jeho žena Růžena

 Tema

Holubovi sluhové, 
kteří lva zanedbali

Emil lvovi 
dlouze vyprávěl 
o svých rados-
tech i trápení, 

o domově...

Vycpaný lev Princ v muzeu v Holicích

Jméno

Kouzlo

Domů

inzerce

Knihkupectví Aurora, 
Spálená 53, 110 00 Praha 1

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

KNIHKUPECTVÍ 
A ANTIKVARIÁT

Široká nabídka knih, gramodesek, 
pohledů i plakátu přímo 

v centru Prahy.
Neváhejte a navštivte nás!  

Spálená 53

Výkup knih probíhá každý všední den.

INZERCE 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.

●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.
●Koupím gramodesky, 
také krabičky od gramo-
fon. jehel, plné i prázdné. 
I celé sbírky. Přijedu, po-
radím s cenou.  Tel.: 777 
944 655.
♥Výklad karet - cesta srd-
ce. Praha 1. Tel.: 607 298 178.

Dr. Nádassy.cz
Sídlím v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek.

Výzva občanům 
Starého Města pražského:

Nabízíme vyšetření cév!
Va Sera (Vascular Screening Systém) - vyšetření je    
neinvazivní. Jedná se o diagnostickou metodu k měření 
cévní poddajnosti a kardiovaskulárního rizika. Vyšet-
ření probíhá v klidu, vleže na lůžku. Tato diagnostic-
ká metoda určuje dva důležité indexy, ze kterých lze 
určit biologický věk artérií ve srovnání se skutečným           

věkem vyšetřovaného.
Cena za vyšetření je 600 Kč.

Podrobnosti na www.nadassy.cz

Objednat se lze na tel. č.:  224 212 468.



Kalendárium 
Starého Města

Otomar 
Krejča
REŽISÉR

Eliška 
Krásnohorská

SPISOVATELKA

LISTOPAD

● Emanuel Lešehrad 
*15. 11. 1877 Praha 
†30. 5. 1955 Praha
Básník, úředník. 
● Eliška Krásnohorská 
*18. 11. 1847 Praha 
†26. 11. 1926 Praha
Spisovatelka. 
● Helena Zmatlíková 
*19. 11. 1923 Praha 
†4. 4. 2005 Praha 
Ilustrátorka (Honzíkova 
cesta, Malý princ). 
● Otomar Krejča 
*23. 11. 1921 Skrýšov 
†6. 11. 2009 Praha
Herec, režisér. 

Helena 
Zmatlíková

MALÍŘKA

Emanuel 
Lešehrad

BÁSNÍK

PROČ HOLUBOVI POŠEL JEHO MILOVANÝ LEV
Cestovatel a lev se stali přáteli a bylo jasné, že šelma s ním pojede domů. Když v tom...
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HOLUB

HOLUBŮV 
VŮL

HOLUBŮV 
LEV

„Měl jsem šakaly, kteří několikrát utekli a zase se vrátili, tarbíky, kteří se nechali hýčkati jako kojen-
ci, ale žádný nemohl nahradit mého zhynulého Prince. Když už silně scházel a nemohl státi na nohách, 
vlékával se, kdykoli jen zaslechl můj hlas, ku mříži.“                 Emil Holub (z knihy Sedm let v Africe)

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 part-
nera na dobrou snídani? 
Vyzkoušejte snídani v Ná-
rodní kavárně. 

Pestré snídaně 
u nás v kavárně

Vyhlášená je Národní 
snídaně, v jejíž pestrosti 
si každý najde své. Pokud 
jste právě v dietním reži-
mu, pak je pro vás připra-
vena Zdravá snídaně. 
Základem jsou čerstvé, 
především domácí surovi-
ny.

Kaše s vůní 
nostalgie

Oblíbené jsou zdejší oves-

né kaše. Naší favoritkou 
je ovesná kaše se sezónním 
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 Nespre-
sso, u níž máte vždy jisto-
tu, že dostanete prvotřídní 

kvalitu, si můžete pochut-
nat na čerstvém mátovém, 
zázvorovém nebo pečeném 
čaji. Prvotřídní kvalitu 
však nabízí místní origi-
nální 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 října máte navíc mož-
nost ochutnat nové pod-
zimní menu z čerstvých 
sezónních surovin. Pochut-
nat si tak můžete třeba na 
candátovi na bílém víně, 

ochutnejte ale i skvělé 
místní lívance s borůvka-
mi nebo domácí tvarohové 
knedlíky plněné povidly 
s espumou z medoviny 
obalené ve strouhaném 
perníku…

Kultura se vrací 
do naší kavárny

Záměrem nových majitelů 
je vrátit do Národní kavár-
ny zpět to, čím bývala kdy-
si za dob první republiky 
proslavena. 

Kromě příjemné domácí 
atmosféry chystají v Ná-
rodní kavárně pro své zá-
kazníky zajímavé literární 
a hudební večery. 
Nebudou však chybět ani 
přednášky známých od-
borníků na různá aktuální 
témata. 
Od konce listopadu vždy 
od 18 hodin se můžete tě-
šit také na pravidelné pá-
teční hudební večery. 
Užijte si v Národní kavárně
příjemné chvíle s živou hud-
bou. Srdečně Vás zveme. 
Více informací najdete 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

inzerce

MALÝ 
HOLUB?
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNula
Charitaredakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu

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.

Plánovaná čtyřhodinová toulka 
musela být z důvodu nečeka-
ných událostí zrychlena (zjiště-
no, že brzy bude tma a lanovka 
opět nejede). 
Vedoucí toulky Jaroslav 
Rybář zkrátil posezení v zá-
kladním táboře a výprava 
vyrazila severním traver-
sem na kopec. Jasné podve-
černí počasí svádělo k vel-
kým výkonům. 
Chůze zrychlena na hranici vy-
čerpání a výklad na hranici sro-
zumitelnosti. Na Petřínských 
terasách na poslední chvíli za-
stižena panoramata. 
Na Nebozízku a v jeskyni - ateli-
éru mistra Reona byla spáchána 
recitace romantických básní (J. 
Seifert a Máchův Máj v němči-

ně), aby bylo částečně uspokoje-
no převládající ženské pohlaví.
Jak je bohužel v Himalájích a na 
Petříně zvykem, počasí se neče-
kaně změnilo. 
Se soumrakem přišel déšť, který 
rozklížil dosud pevnou a věrnou 
skupinu. I hora si vybrala svou 
daň. 
Do základního tábora se nás 
vrátilo pouze sedm statečných. 
Marné bylo dohledávání ostat-
ních účastníků Učené toulky po 
okolních hospodách.
Výzva však byla přijata. Příště to 
zkusíme znovu, dřív a s oprave-
nou lanovkou. A jak řekla Jiřina 
Mertlová své kamarádce Saše 
Pajerové: „Holka, stálo to za to.“
Pro zdravotně postižené Prahy 1 
vybráno 1650 Kč.

JAK JSME DOBYLI PETŘÍNSKÉ VELEHORY
Petřín 15. 10. Dobře vytopená Kavárna - trafi -
ka na malostranském Újezdě přivítala 22 sta-
tečných účastníků náročné petřínské toulky. 

Naše akce
POŘÁDÁME UČENÉ 
TOULKY

 Středa 26. 11. 
NOVOMĚSTSKÁ
TOULKA  KampaNu-
ly. Dr. Sedmík, sraz 17 h 
u vchodu kostela p. Marie 
Sněžné na Jungmannově 
náměstí.

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 & swing 
jam + tanec.  Baráčnická
rychta. Adéla Zejfartová 
a Sunny Swing trio, Jitka 
Vrbová a LTW, Martina 
Dolečková & Johnny´s 
Blues.

PODPORUJEME
 Neděle 30. 11., 17 h
Vánoční strom Cafe 
de Paris pro konzerva-
toř Jana Deyla na Mal-
tézském námětí.

POŘÁDÁME
 Neděle 7. 12., 16 h 
Vánoční strom Kampa-
Nuly na Betlémském ná-
městí.

 Středa 10. 12., 19.30 h 
Benefiční Jazz kon-
cert pro dvě piana Pavla 
Schönová + Emil Vik-
lický. Sál Martinů AMU 
Malostranské náměstí. 

 Středa 24. 12., 14 h
Štědroodpolední  sva-
řák u sochy Bruncvíka.

PODPORUJEME
 Středa 24. 12., 14.30 h
Zpívání koled s HaFstu-
diem pod Karl. mostem.

 Úterý 13. ledna
Novoroční benefiční 
koncert: Sbor Resonan-
ce + Pražský kytarový or-
chestr.

Účastníci toulky 
na Petřínských terasách

Dopis starostovi za záchranu 
Kampy podepsalo přes 650 lidí

Otevřený dopis spolků a společností proti destrukci parku Kampa poslaný 
dosavadnímu starostovi Oldřichu Lomeckému zatím podepsalo 659 lidí. 
Signatáři dopisu: KampaNula, Klub Za starou Prahu, Náboženská obec 
CČSH Kostela Na Prádle, Zlatá Praha, Hradčanské včely... Podpisové 
archy budou odevzdány na úřad Městské části Praha 1.

DOPIS



Glosa
Přísně tajné 
referendum

slím, že to bylo poprvé, 
kdy jsme se mohli vyjád-
řit k lokálnímu problému. 
Skutečně ale měli občané 
možnost vyslovit svůj ná-
zor? Celá organizace refe-
renda proběhla ze strany 
radnice jakoby v režimu 
nejvyššího utajení, včetně 
rafi nované manipulace 
s položenou otázkou. Kdo 
čekal, že dostane otázku 
s výrazným ANO pro ha-

zard a NE proti, spletl se.  
Lístek skutečně obsaho-
val ANO a NE, ale v textu 
byla otázka formulována 
tak, že zaškrtnutí ANO 
znamenalo NE hazardu 
a zaškrtnutí obráceně, 
znamenalo potvrzení byz-
nysu postaveném na 
osobních tragediích. 
Přístup současných před-
stavitelů radnice k orga-
nizaci  referenda ukazuje 

neblahou výjimečnost 
Prahy 1. Vedení radnice 
ve skutečnosti podporuje 
trvání provozu hracích 
automatů. Argumenty 
o nízké účasti je pohrdání 
místními občany.  
Jakákoliv účast na refe-
rendu je ve skutečnosti 
úspěch. Nevěříte? Porov-
nejme kolik milionů stála 
nedávná volební kampaň 
ve srovnání s několika 

desítky tisíc, co zaplatila 
Praha 1 do jakoby propa-
gace referenda. 
Při nedávné volební kam-
pani, olepené telefonní 
budky, reklamní kvádry, 
oslavné materiály hraze-
né z peněz Prahy 1, to vše 
v porovnání s referendem 
organizovaném jakoby 
v utajení dává velkou sílu 
všem, kteří přesto všech-
no k referendu přišli. 

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

V Praze 1 proběhlo refe-
rendum o hazardu. My-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce
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Dopis

Vážená redakce,
v minulém čísle Staro-
městských novin jsem si 
přečetl o novém autobu-
se, který jezdí přes Staré 
Město až k Petřínu. Tak 
jsem tou „linkou snů“ jel 
a řeknu vám, že záměr 
byl sice bohulibý, ale ři-
dičům ani trochu nezá-
vidím. 
Čtenář Jakub Kokeš
Odpověď redakce: Ano, 
proto si již tento autobus 
vysloužil přezdívku Bu-
-bu-bus.

Děkujeme za 
tyto noviny

Staroměstské noviny 
č. 10, října 2014

inzerce

V kavárně Slavia
je dneska volných míst
více než dost.
 
Sedám si k oknu,
hledím na Petřín,
Kampu a Karlův most.
 
Při horké kávě
se krásně vzpomíná a sní.
A vzpomínek a snů,
těch nikdy není dost.

Ivana Ptáčková

Báseň

V kavárně 
Slavia

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

Oblíbené dětské Divadélko Ro-
maneto - Jarka Legranda Fešan-
da a Kapitán Korda - úspěšně 
reprezentovalo Česko na velvy-
slanectví v Dánsku a pobavilo 
dětské diváky i jejich rodiče. Inu, 
vodníci jsou oblíbení všude. 

Divadélko Romaneto 
bavilo v Dánsku
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONA

Brekeke!

Vzpomenete si na svůj 
první obraz, kresbičku, 
obrázek, třeba i z dětství, 
u kterého jste pocítil, že 
chcete být malířem?
První obrázek vznikl na 
dovolené s maminkou 
v Tatrách, kdy jsem jako 
malé dítě namaloval hory 
se sluníčkem. Na tento 
pobyt si docela dobře 
pamatuji, zvláště na hod-
né lidi, a pak na tu dobu 
výjimečnou cenu pobytu 
v Tatrách - 10 Kč za po-
stel. Tam jsem namaloval 
ještě pár obrázků, ale to, 
že ze mě bude malíř, při-
šlo postupně.
 
A co první krize, popř. 
umělecké pochybnosti. 
Byly a proč?
Nikdy jsem vlastně umě-

leckou krizi ani pochyb-
nosti o své tvorbě neměl. 
To, co jsem dělal a jak 
jsem to dělal, mě bavilo. 
Já to nebral jako umění, 
maminka mi říkala, že to 
tak není, ale já to tak cítil, 
tak jsem to viděl.
 
Jaké jste měl pocity při 
Vaší úplně první výsta-
vě?
Maloval jsem hlavně pro 
sebe, ze zábavy. Ne pro 
výstavní síně a galerie. 
První výstavu jsem udě-
lal pro maminku, příbuz-
né a kamarády a byl jsem 
tenkrát rád, že se mé ob-
rázky líbily. 
 
Dlouhá léta jste tvořil na 
Novém Světě na Hrad-
čanech. Jak Vás srdce 
Prahy ovlivňovalo při 
Vaší tvorbě?
Nový Svět - to byl pro 
mě můj atelier, můj svět, 
kam za mnou chodili přá-
telé i cizí lidé, kteří viděli 
mé obrazy za okny ate-

lieru. Mé umění vychází 
z mé představivosti.
 
Od 23. listopadu do 21. 
prosince budete mít vý-
stavu v kavárně Kávo-
varna v pasáži Lucerna 
ku příležitosti Vašich 
krásných 90. narozenin. 
Co na výstavě uvidíme? 
V Kávovarně bude pokra-
čovat průřezová výstava 
o mém životě a díle, kte-
rá také probíhá do 18. 11. 
v galerii v Jindřišské věži. 
Tímto všechny srdečně 
zvu na příjemné posezení            
s mými obrazy!

www.kurovsky.cz

Miloš Kurovský, malíř z Nového Světa
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STAROMĚSTSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

Miloš Kurovský

K

Kulturní nástěnka    
LISTOPAD - PROSINEC
Mše - Po 17. 11. v 10 h - PODĚKOVÁ-
NÍ BOHU A SV. ANEŽCE ČESKÉ 
ZA 25 LET SVOBODY - Kostel sv. 
Voršily, Národní 8 - Hl. celebrantem kar-
dinál Duka. Zvou Wolf, Potměšil, Sixta.

Divadlo - So 22. 11. v 14 h a 19 h, ne 14. 
12. v 19 h - ZE ŽIVOTA HMYZU - Národ-
ní divadlo, Ostrovní 1 - Alegorická moralita 
bratří Čapků v režii D. Špinara. V roli Tuláka 
S. Rašilov. www.narodni-divadlo.cz

Divadlo - So 22. a 29. 11. v 20.30 h - 
NĚŽNÁ JE NOC - Spolek Kašpar, 
Celetná 17 - Fragment z románu Zločin         
a trest. Hrají: Martin Hofmann, Marika 
Šoposká. www.divadlovceletne.cz
 
Kurz - Od 26. 11. každou středu v 19 h 
- KC Kampa, U Sovových mlýnů 3 - TAI 
CHI S RENÉ KYSELÝM - Pravidelná 
cvičení pro všechny, přizpůsobeno začá-
tečníkům. Pro info: 775 421 480.
 
Výstava - Do 28. 11. - AURA MÍSTA 
MLUVÍ - Galerie U Zlatého kohouta, Mi-
chalská 3 - Skupinová výstava. Vystavu-
jí: M. Patřičný, B. B. Hochman, R. Neva, 
P. Comte. www.guzk.cz

Projekce - St 3. 12. v 19.30 h - PO-
SLEDNÍ SNY - Kluba Samaří, Soukenic-
ká 15 - Portrét tří žen během posledních 
týdnů jejich životů v dánském hospicu.  Be-
seda s M. Špinkovou. www.klubsamari.cz

Melanie 
Scholtz, 

zpěvačka

Petr 
Ulrych, 
zpěvák

Ana 
Mendieta,
umělkyně

Melanie Scholtz 
zazpívá v Redutě

Jazzová zpěvačka Me-
lanie Scholtz, která 
pochází z Jihoafrické re-
publiky, zazpívá 21. lis-
topadu od 20.30 hodin 
v Jazz Clubu Reduta. 
Se zpěvačkou zahrají Bo-
kani Dyer (piano), Lukáš 
Kytnar (kontrabas), Ro-
man Vícha (bicí).

Noc divadel 
pro velké i malé 

15. listopadu proběhne 
v Praze akce Noc divadel, 
do které se zapojily např. 
Národní divadlo, Viola, Di-
vadélko Romaneto… Akce 
pro dospělé i děti. Více na 
www.nocdivadel.cz.

Ulrychovi rozezní 
Bez zábradlí

Nenechte si ujít krásný 
vánoční koncert souro-
zenců Hany a Petra 
Ulrychových (Javory), 

který proběhne 1. prosin-
ce od 19 hodin v Divadle 
Bez zábradlí. Těšte se 
na nezapomenutelný hlas 
Hany ve spojení s autor-
skou invencí Petra.

Kubánka Mendieta 
vystavuje v Rudolfi nu
Unikátní výstava s ná-
zvem Stopy, jejíž autor-
kou je Ana Mendieta, 
je k vidění v Galerii Ru-
dolfi num do 4. ledna. 
Autorka vytvořila invenč-
ní vizuální jazyk, působi-
vý a přesvědčivý svou in-
timitou i provokativností.  

Silvestr v Divadle 
Na zábradlí

Divadlo Na zábrad-
lí slaví příchod Nového 
roku inscenací Velvet 
Havel 31. prosince od 20 
hodin. V ceně vstupenky 
welcome drink a drobné 
občerstvení. Vstupenky ke 
koupi v pokladně divadla.



Franz Kafka: Proměna (XXVIII.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Řehoř proměněný 

Brouka se snaží vstát z postele a vše vysvětlit.

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

Řehoř se pomalu sunul 
s židlí ke dveřím, tam se 
jí pustil, padl na dveře, 
držel se na nich zpříma 
- polštářky na jeho nožič-
kách byly trochu lepkavé - 
a chvíli tam odpočíval po 

té námaze. Ale pak se jal 
ústy otáčet klíčem v zám-
ku. Zdálo se bohužel, že 
vlastně nemá žádné zuby 
- čím teď uchopit klíč? 
- zato ale v čelistech měl 
ovšem velkou sílu; díky 
jim také opravdu pohnul 
klíčem a nedbal...

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.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

S
N

Pro líné Ještě línější

www.novomestskenoviny.eu

Klíč v ústech

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Příště: Čehože Řehoř ned-
bal? Že nemá zuby, je šok. 
Lepkavost nožiček však mů-
že být klíčová výhoda...

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 má 
ve štítě modrou štiku?
Nápověda: Byl zde první stá-
lý biograf v Praze.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Minule: Dům U Červeného kola, 
Staré Město, Anežská 2. Správně: 
Tomáš Koláček, Petra Novotná, 
Jiří Kudrna, Pavel Nováček.

Herečka. Bydlela v Pařížské ulici
Jiřina Šejbalová

Hrála v Národním divadle 
i v avandgardním studiu 
Dada. Jejím manželem byl
Dr. Pipek, známý pražský 
advokát a kavárník. Byd-
leli v Pařížské ulici. Jiřina 
výborně vařila a byla prv-
ní herečkou, která vydala 

kuchařku. Často a ráda 
chodila za Werichem, byla 
spolužačkou jeho ženy 
Zdeny. Psala také fejetony. 
Zemřela v roce 1981 (na-
rodila se roku 1905). Její 
nejznámější hlavní role
byla ve fi lmu Vlčí jáma.

Dr. Pipek,
manžel, 
právník

Bohuš 
Záhorský, 

kolega

Jaroslav 
Ježek, 

spolužák
Nečekaně pěkná 
Jiřina (zde 17 let)

Slavné místní ženy
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Vážení přátelé 
Starého Města,

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

listopad je pro mnohé jed-
ním z nejnáročnějších mě-
síců v roce. Dny se krátí, 
venkovních aktivit ubývá 
a sychravé počasí povzbu-
zuje k lenošení. 
Zkusme se překonat a udě-
lat něco sami pro sebe a pro
druhé. Dne 28. 11. v odpo-
ledních hodinách pro Vás 
chystáme slavnostní roz-
svícení vánočního stromu 
v naší zahradě. Přijďte 
k nám nasát atmosféru při-
cházejících Vánoc. 
Nemusíte však čekat až na 
konec měsíce. Připravili 
jsme též Degustační menu 
v Refectory Baru 1887 do-
plněné o Svatotomášské 
pivo a další pivní speciály. 
Za celý tým 

Matěj Vyskočil, 
Resident Manager

Měsíc listopad je v hotelu The Au-
gustine Prague plný novinek. Za-
čalo podzimní období a s tím při-
chází i nové sezónní menu a také 
sezónní koktejly. 
Přijďte se přesvědčit o jedi-
nečnosti těchto specialit, a to
nejen v naší Augustine re-
stauraci, ale také v Refectory 
Baru 1887. 
Kromě nového menu jsme pro Vás 
připravili unikátní čtyřchodové 
degustační menu, ke kterému jsou 
podávány napárované pivní spe-
ciály. Samozřejmě se můžete těšit 
i na tradiční pochoutku k příležitos-
ti oslavy svátku svatého Martina.
Poslední listopadový týden se v ho-
telu The Augustine Prague ponese 
v duchu začátku adventu. 
Při této příležitosti pro Vás již 
druhým rokem připravujeme roz-
svícení vánočního stromku s do-

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

Měsíc plný překvapení: 
Nové menu a vánoční strom

provodným programem, ve kterém 
opět vystoupí dětských sbor kos-
tela Sv. Tomáše pod patronátem 
otce Juana. Nechte se společně 

s námi okouzlit atmosférou přichá-
zejících Vánoc. Těšíme se na Vás 
v pátek 28. 11. od 16.30 hodin  v na-
ší zahradě.

Děti 
na pódiu

Matěj Vyskočil

Hotel 
The Augustine 
Prague



Příští číslo vyjde
15. prosince

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

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

MAXIM VELČOVSKÝ 
Tvůrce koně, Quadrio

Za to, že 
jsou jeho vlasy 
vždy vzorně 
načesané, což 
budí pochybnost, 
zda jsou jeho.

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

FIFINKA
Foto své Fifi nky poslala 

do redakce čtenářka 
Klára Nováčková 
ze Starého Města.

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

VESELÉ VÁNOCE. „Tak vidíš, maminko, jsou pořád jako malé děti. 
Kluk má radost, že dostal panenku a naše holka husara.“

Vojta 
Náprstek

Vánoce 
jsou svátky 

návratů.

Proč čtuProč čtu

„„Protože u nás 
v tiskárně tyto svěží 
noviny tiskneme.“ 
Václav Navrátil, 

spolumajitel fi rmy 
Eurotisk

Tip poslal: čtenár Jan Týc
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Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na 
recepci. 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. Restaurace 
U Zlatého 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 Českomorav-
ská, 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 Svět-
lé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café The-
rapy, 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, Vodič-
kova 18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Tri-
lobit, Palackého 15. Maso Turek, Jindřišská 23. Farrango, Dušní 15. Restaurace  
Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1. Vopičkova 
kafírna (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.
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Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. 
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Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromest-
skenoviny.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.

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…

Pero Viscont  
HOMO SAPIENS BRONZE

Tělo pera HOMO SAPIENS od ital-
ské fi rmy Visconti je vyrobeno z lávy 
Vesuvu, má doplňky z ryzího bron-
zu, hrot z 23karátového Paladia  
a klip pera je inspirován obloukem 
mostu zlatníků (Ponte Vecchio) ve 
Florencii, kde fi rma sídlí.

Víte, že

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

Nabídka měsíce

www.penshop.cz

HOMO SAPIENS BRONZE


