Noviny, které si píší čtenáři sami

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 12/ roč. V
15. prosince 2014

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

www.staromestskenoviny.eu

KRÁL ČESKÝCH VÁNOC, GÉNIUS NÁPOVĚDY

MALÍŘ JOSEF LADA

Staroměstské
servírky

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

TAJEMSTVÍ
POSLEDNÍHO
HASTRMANA

*17. 12. 1887
† 14. 12. 1957

Poslední obraz Josefa Lady
(† 1957): Hastrman v zimě

Josef Lada

902 11 30

Kapitán Korda

NA STOP Ě
SLIČNÁ ZDENA

z vinárny Blatnička
(Michalská 6) nese báječný
Ryzlink rýnský dvě deci
za příznivých 26 Kč.

ZÁHADNÁ
KRÁDEŽ
MIRKA
DUŠÍNA

● Krádež ﬁguríny u Betlémské kaple ● Zloděj zanechal
výhružný dopis● Více str. 2

inzerce

viz str. 4

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

na Národní

Protože na zdraví záleží
MUDr. Martin J. Stránský, ředitel
www.poliklinikanarodni.cz
Národní 9. Tel.: 222 075 120

Více info na str. 3

INEC

HOST

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!
Teplá a studená kuchyně Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

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

Telefon:
224 227 227

Zde muže
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %

Více informací na str. 9.

Poliklinika

Foto: Roman Korda

STAROMESTSKE
NOVINY
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

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

me noce
e
j
á
Přeelé V
ves

Nabízíme širokou škálu značkových
psacích potřeb nejen pro náročné
klienty, ale i pro školáky.

www.penshop.cz
Více info na str. 12

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Počasí

1°C

PROSINEC

Když sněhulákovi zmrzne
mrkev, bude úroda.

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

Recept dle
Dobromily

Ta to umí osolit!

Jiný puding
s rybí hlavou

Překvap na Vánoce svého muže! Utři 2 loty másla,
ostrouhej 3 žemličky. Chyť
rybu a zbav jí hlavy.
Nechte hrnce vařit za vás

Číslo měsíce

77

Kdyby neukradli
Mirka Dušína, bylo
by Rychlým šípům
čestných 77 let.

Úvodník

Když tramvaj
zamrzne
Ondřej
Höppner

J

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Lidé v tramvajích se lekli, že přišla okupace

Staré Město - Udeřily
mrazy jako každý rok
a vedení města je zaskočeno (jako každý
rok). Začátkem prosince skoro tři dny nejezdily tramvaje a jen tak
postávaly mezi stanicemi. Důvod není přesně znám, námraza byla,
ale záhy přišly oblevy.
Pokud šlo o první test
nového vedení magistrátu, no tak to tě pic.

Policie zatím táp

Nová
primátorka
Krnáčová

Občany Starého Města (a celé Prahy) zaskočila
siréna a kalamitní hlášení, kterému nebylo rozumět. Citlivější z nich zamířili do krytů.

Rozpočet: Miliarda na počkání
Radnice Prahy 1, pod kterou spadá Staré Město,
spravuje nejbohatší městskou část v republice. Její
rozpočet je takřka miliarda korun.
Zastupitelé dostali k prozkoumání rozpočtu pouhé dva týdny. „Je to velice
krátká doba,“ řekl Staro-

městským novinám pan
Petr Hejma z opozičního
STAN. Vedení radnice
(TOP09, ODS, ČSSD) bude mít při schvalování rozpočtu převahu jednoho
hlasu (13:12). Proti vedení
radnice vznikl pevný blok
opozičních subjektů pod
názvem Barevná koalice.

Anketa Staroměstských novin

Co byste letos nechtěli
dostat pod stromeček?

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

ako by se v Praze na
začátku prosince točil
katastroﬁcký ﬁlm. Na ztichlých kolejích postávaly
tramvaje, opuštěné ostrůvky připomínaly města
duchů.
Ve stínech se ještě chvěla
ozvěna sirény (citlivější
občaně odešli do krytů)
a vzpomínka na děsivé hlášení: „Muznue (chrr křup),
truamvuaje (chrrr) neujez
(chrrr).“
Pak se oteplilo, občané vylezli, rozštěbetali se ptáci
a.... Tramvaje stály dál.
V každé z nich hlídkoval
řidič a četl si předpověď
počasí.
Nikdo nic nevěděl, kolovaly příšerné zvěsti, někteří
dosud spící aktivisté oprášili transparenty o blížícím
se konci světa, kdosi hlásil,
že cosi zahlédl.
„Komunikaci jsme zvládli,“
oznámil nový, svěží pražský magistrát.

Zpravy

Nejezdily tramvaje, hlášení Tak to je šo
nebylo rozumět ani ťuk Výhružný

Foto: Archiv
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Roman
Korda

Veronika
Blažková

Kateřina
Janečková

Principál Divadélka Romaneto

Tisková mluvčí
MČ Praha 1

Divadelní a televizní herečka

„Neveselé
zprávy, porouchané zdraví
a opadané
jehličí.“

„Já mám ráda
všechny dárečky
od Ježíška.
Vy ne?“

„Mrtvé zvířátko
nebo poukaz
na plastickou
operaci.”

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Populární herec
a vášnivý kuchař

„Granát
z Vrbětic.“

„Klučičí hračky,
třeba vláček. Ale
prak to zase jo,
ten by se hodil!“

„Studené
bliny, prošlý
kaviár a tanky.”

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Změna rozložení sil po
volbách (jeden hlas) je
základním rozdílem proti
minulému složení radnice, kdy vládla TOP09
prakticky neomezeně.
Bude třeba důstojně naložit s tématy jako Werichova vila, park Kampa
a bourání v Revoluční.

Staré Město - Tady končí
sranda! Správce Betlémské kaple zjistil, že v noci
z pondělí na úterý 1. 12.
kdosi vylezl do prvního
patra na ochoz a odnesl
Mirka Dušína v životní velikosti z polaminovaného
hliníku.
Staroměstské noviny informují o tomto zajímavém případě jako první.
Placatého Mirka Dušína
a další členy Rychlých šípů
na ochoz Betlémské kaple
umístila pražská pobočka
Sdružení přátel Jaroslava
Foglara v rámci pátrací hry
Hledáme Rychlé šípy.
Zloději způsobili škodu
asi dva tisíce korun, ale je
zřejmé, že jde především
o újmu morální.
„Když někdo ukradne Mirka Dušína, je to jako by
ukradl pravdu,“ řekl Staroměstským novinám rozzlobeně organizátor hry

inzerce

KampaNula, o.s.
Vás srdečně zve na benefiční

NOVOROČNÍ
KONCERT
úterý 13. 1. 2015 v 19.00 hodin

Kostel sv. Šimona a Judy
Dušní ulice, Praha 1
Účinkují:
Prážata a Resonance - sbormistr Miloslava
Pospíšilová. Klavírní doprovod - Věra Jelínková. Pražský komorní kytarový orchestr
pod vedením Vladimíra Novotného
VSTUPNÉ: 150 Kč
Předprodej vstupenek: Ars Pragensis
na Malostranském náměstí (11 - 17 h), Cafe
Uměleckoprůmyslového muzea denně (10 h)
a hodinu před koncertem.
www.kampanula.cz

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

je šok. Ukradli Dušína u kaple!
žný dopis se žlutým špendlíkem
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Dívka ze str. 3

ím tápeRychlé šípy doufají v návrat vedoucího
Ochoz (mostík)
v areálu
Betlémské kaple

Mirek
Dušín

Bouřlivý
rok 1914

Květa Nvotová z Jindřišské
ulice byla propagátorkou
nezapálených cigaret jako
módního doplňku.

Autor
Rychlých
šípů

Zlodějův
dopis
ústavu v nedaleké Bartolomějské 12
k odborné expertize. Policie však
zatím tápe. Hra, při které účastníci pátrají po ukrytých Rychlých šípech, probíhá na Starém Městě od

LÉTAJÍCÍ AKADEMIE

Přihlaste své ratolesti
do Létající akademie!
Létající akademie - zábavné
vzdělávání s akademiky o historii,
jazyku, literatuře, umění i fotograﬁi.
Dětem ve věku 8 až 12 let ukážeme, že
věda není nuda.
Jarní semestr začíná 5. února a končí
6. května 2015.
Děti čeká 10 setkání včetně imatrikulace a promoce
na Novoměstské radnici.
Během kurzů si malí studenti rozšíří znalosti ze
školy, dozví se spoustu zajímavostí a nahlédnou
vědcům „pod pokličku“. Kurzy se budou konat
v klasických třídách, venku v terénu, muzeích,
divadlech i kině. Díky tomu se nejen osamostatní,
ale rozvinou i sociální dovednosti, naučí se spolupracovat a najdou nové kamarády.
Vybírat můžete z těchto letů:
•Cesty za tajemstvím slova
•Cesty za múzami
•Cesty do minulosti

A jeden bonusový let:
•Cesty za fotograﬁí

Přihlášky
posílejte do
31. ledna 2015
na adresu:
info@letajiciakademie.cz

www.letajiciakademie.cz
Najdete nás také na facebooku

Jaroslav
Foglar
17. 11. do 17. 12. již od roku 2001.
Případ krádeže figuríny národního hrdiny Mirka Dušína budeme
pozorně sledovat a o jeho vývoji
informovat v dalších číslech.

inzerce

Zde muže
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI
Staroměstské noviny jsou nejlepší
noviny na Starém Městě. Vycházejí
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků.
Jdou do všech místních schránek, mají
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca
40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

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

Vážení a milí spoluobčané!

Přichází čas Vánoc,
doba hojnosti, debužírování a oslav
s přáteli. Nějaké to
potěšení si rozhodně nemusíte odpírat,
ale pamatujte, všeho
s mírou, ať místo rodinné pohody netrávíte svátky v rukou
lékařů! Pokud by
přece jen byla nějaká zdravotní péče potřeba, nemusíte se bát, jsme tu pro Vás!
Pro další dotazy:
U nás najdete propoliklinika@narodni.cz fesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
Poliklinika na Národní, odborníky různých
Národní 9, 110 00
oborů včetně odběroPraha 1
vé stanice.
Jsme tu pro vás.
Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Foto: Youtube

ště FINTIVÁ KVĚTUŠE

Foto: Ondřej Höppner, Menhart

Hledáme Rychlé šípy pan
Menhart. Zprvu se zdálo,
že Mirka ukradli sběrači
kovů, které někdo vyrušil.
Nestihli ukrást celé Rychlé
šípy: Rychlonožku, Jindru
Hojera, Červenáčka a Jarku Metelku.
Při ohledání místa činu za
světla byly nalezeny nápisy
na okně: „Vetřelci nemají
ve Stínadlech co pohledávat!“
O čtyři dny později se objevil na zádech Rychlonožky
dopis připíchnutý žlutým
špendlíkem: „Zajali jsme
Mirka Dušína. Nebojte se
o jeho osud, bude vám vrácen, když na své parafrázi
na Večer Světel zvoláte na
plná hrdla: Vontům zdar!“
Žlutý špendlík je symbolem
Vontů, kteří v románech
Jaroslava Foglara proti
Rychlým šípům bojovali.
Dopis i se špendlíkem byl
předán Kriminalistickému

redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Otázky odpovědi
NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Ať žijí Vánoce, ale...
Jak jsme připraveni
na velkou jarní vodu?

Ten strom je hustší, než jsme doufali, míní trubači

Staré Město - Hustý
smrk ztepilý, který zdobí
Staroměstské náměstí,
rozsvítila, čert ví proč,
herečka Hana Maciuchová. Dozorem jí byl
komediální režisér Jakub
Kohák. Hrála jim k tomu
hudba Antonína Dvořáka. Na stromě visí půlmetrové ozdoby ve tvaru
jablek. Vida!
Vánoční trhy, kde mají
různé zboží, svařáky, medovinu a tak, potrvají do
6. ledna.

FOTO
ČTENÁŘE

Staroměstské
náměstí s novým
stromem

Zapíjel svobodu a ztratil se.
Teď ho vylovili z Vltavy

Staré Město - To je smutné! Plakáty s jeho podobiznou visely
na každém nároží nejen Starého Města. Brit Karl Law (34)
zapíjel v polovině listopadu
v Praze svobodu. Naposledy ho
přátelé viděli dne 15. listopadu

u Národního divadla. Jeho
snoubenka, s níž měl malého
syna, zorganizovala obrovskou
pátrací akci. Před pár dny však
bylo z Vltavy u Jiráskova mosru vyloveno tělo Karla Lowa.
Upřímnou soustrast.

Karl
inzerce

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost

SRDEČNĚ VÁM DĚKUJEME ZA PŘÍZEŇ,
KTEROU JSTE NÁM V PRŮBĚHU CELÉHO
ROKU 2014 PROJEVOVALI.
NOVINKY OD KORMIDLA

Otázka čtenáře:
Vážený pane starosto,
za pár měsíců bude jaro
a přijde hrozba velké
vody. Je Praha 1 připravena na případné živelní
pohromy?
Odpověď starosty:
Sice teď všichni myslíme
na krásné svátky, které
máme před sebou, ale
my, kteří to máme na
starost, nesmíme zapomínat ani na případná
ohrožení – a to nejen ze
strany přírodních živlů…
Jako důležitou součást
naší připravenosti musím určitě vyzdvihnout
náš Sbor dobrovolných
hasičů Praha 1, který Praze už velmi pomohl při
povodních, při zásahu po
výbuchu v Divadelní ulici
a při dalších akcích.

Paroplavba představí letos o Vánocích společnou plavbu se vstupenkou do ZOO za zvýhodněnou cenu. Zakoupíte
před vstupem na parník
a nemusíte čekat dlouhé
fronty u ZOO.

Milí přátelé,

Oslavte s námi příchod
Nového roku na silvestrovské hladině Vltavy! Velkolepá Silvestrovská plavba vyplouvá 31. 12. od
Čechova mostu ve 20 h.

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ - 1. 1. 2015

Novoroční plavby na velkolepý ohňostroj vyplují
1. ledna v 17 h od Čechova mostu. Vynikající
šampaňské, vstřícná posádka. Jak na Nový rok,
tak po celý rok. Zážitek,
na který nezapomenete.
Těšíme se na Vás!

Posílejte své otázky
na známou adresu:
redakce@
staromestskenoviny.eu

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák zve
na projížďku

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

VÁNOČNÍM
PARNÍKEM DO ZOO
25. 12. - 31. 12. 2014

Praha 1 je na něj opravdu hrdá a snaží se jeho
činnost a vybavení neustále co možná nejvíce
zkvalitňovat. Dokončili
jsme rozsáhlou rekonstrukci hasičské základny
u Novomlýnské vodárenské věže, jež se rozrostla
o technické místnosti
a vybavení, včetně zařízení pro výkon hasičské
pohotovosti nebo třeba
sušárny a umývárny.
Sami hasiči při rekonstrukci odvedli obrovský
kus dobrovolné práce.
Občané Prahy 1 i patronka našich hasičů – svatá
Barbora – z nich mohou
mít radost.

PPS přeje láskyplné
Vánoce a Nový rok!

SILVESTROVSKÁ
PLAVBA

Když do zoo,
tak parníkem

Zpravy

&

Na Staromáku smrk jen to
fikne: Snad není nakřivo!

Foto: Archiv
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PAROPLAVBA přeje Vám i všem Vašim
blízkým spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky.

V novém roce hodně dobrých myšlenek, radost ze
života, pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.
Těšíme se na Vás na palubách našich parníků ve
150. PAROPLAVEBNÍ SEZÓNĚ!

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

Vplouváme do roku oslav
150 LET OD ZALOŽENÍ
PPS primátorem Dittrichem.
Poprvé v šedesátileté historii linky do ZOO byly kvůli
mimořádnému zájmu o paroplavbu a vánoční návštěvu
pražské zoologické zahrady
vypsány vánoční plavby.
Je to jedinečná příležitost, jak
poznat Prahu v zimě z Vltavy
od Vyšehradu po Troju. Plavba vede pod desti pražskými
mosty, kolem osmi ostrovů
a přes čtyři jezy. Plujeme přes
území pěti městských částí:
Praha 1, 2, 5, 7 a 8.
Na palubu nastupujte na Rašínově nábřeží 25. - 29. prosince vždy v 9 a 12 h. Na palubě bude umístěna přepážka
České pošty s příležitostným
razítkem ve dnech 26. a 27.
prosince, ze které je možné
přímo poslat novoroční přání
se známkou s parníkem.
Přeji vám bezstarostnou plavbu rokem 2015! Nasedněte,
ODPLOUVÁME!

telefon inzerce: 777 556 578

Inzerce
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz

Rybí polévka bude zdarma
na strategických místech

Pracovník
měsíce
PROSINEC
Emilie
Hofmannová
Zástupce ved.
v podatelně
úřadu

Na Štěrý den
bude plná
naběračka
na Václavském
náměstí
a na Kampě

Stručně
z radnice
Jak udělat z louky
osobní květ

Mozaika dělá lásku. Do 27.
prosince můžete v Galerii
1 zhlédnout výstavu Stříp-

Do této rubriky nominuje
Veronika Blažková, tisková
mluvčí MČ Praha 1. Posílejte jí své tipy na „Pracovníka
měsíce“ na adresu:
veronika.blazkova@
Praha1.cz

Na Václavském
náměstí (dole)

Na náměstí
Na Kampě
ky pro štěstí, která nabízí
ukázky z projektu Loukamosaic – z mozaikové louky, do jejíž tvorby se zapojili lidé na celém světě.

Brána jazyků
podpořila Inda

Indického chlapce podpořili ti, kteří ve středu za-

Vítání občánků

Chcete svou ratolest slavnostně uvést
mezi občany naší městské části?
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.
Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel
bude písemně kontaktován.

RECEPT: RYCHLÁ RYBÍ POLÉVKA
Chytíme kapra a dáme do vody.
Povaříme asi hodinu. Přidáme
brambory, jitrocel a šalvěj. Pak
počkáme chvilku a... Dobrou chuť.

vítali na vánoční trhy ZŠ
Brána jazyků, pořádané
na školním hřišti na Uhelném trhu, a navíc si vybrali
něco z krásné nabídky žákovských výrobků. Kromě
toho svým nákupem také
přispěli na chov nosála
červeného, který je velice
vzácný.

Nosál červený

INFORMAČNÍ
KANCELÁŘE

Prahy 1 jsou tu pro vás!
podávání informací ● příjmová pokladna
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu
s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Vodičkova 18, tel.: 221 097 280

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

Starosta Lomecký rozdává rybí polévku 24. prosince v 11 h na Václavském náměstí a ve 13 h
na Kampě.
Kdo v minulých letech
rybí polévku servírovanou pod hlavičkou radnice Prahy 1 ochutnal, ví, že
je dobrá, nebo to přinejmenším tuší.
Každopádně - na kost nenarazíš, což je bezva.
„Vůbec by nebylo špatné, kdybychom právě
ve vánočním čase spolu
opět začali více mluvit
a naslouchat si. Proč by
to nemohlo být zrovna
u dobré rybí polévky?“
míní starosta Oldřich Lomecký a už si chystá hlubokou naběračku.

Paní Emilie je sluníčkem
svého oddělení, každé
ráno začíná svou práci od
7 hodin, její hlavní pracovní náplní je spisová
služba. Odvádí na úřadě
vzornou práci již přes
dvacet let. Děkujeme.

Tuto
stránku
sponzoruje
MČ
Praha 1

Úřednická
anekdota

Na chodbě úřadu bloudí
dva staříci. „Dobrý den, pane Vomáčka, to je překvapení! Dlouho jsme se neviděli! Kdepak jste byl, celá
ta léta?“ „Kde bych byl, no
přece tady...“

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h

Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200
Otevřeno po - pá od 8 h

youtube kanál
www.praha1.tv
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Cesta stromku
z lesíka až na
Betlémské náměstí
kamarádem
starostou
Skorkova Milošem Honzákem a spolu s místním hajným našli v lese
vhodný smrček. Na Betlémském náměstí se pak
sešlo přes 100 lidí. Akce
se konala již počtvrté.

To byla nádhera! Vánoční strom se rozzářil na
místě pro něj nejvhodnějším - na Betlémském
náměstí. Zařídilo to sdružení KampaNula, když
jeho spoluzakladatel Petr
Hejma odjel za svým

Tema

LADA HASTRMAN
VS

Geniální malíř, který se narodil
těsně před Vánocemi a o 70 let
později na Vánoce opustil tento
malebný svět. Jeho odkaz: České
vánoce a... Muži kouřící na vrbě.

1
2

Poslední
hastrman

Jediný
strom na
světě,
který má
na špičce
hodiny

3
4
Petr Hejma
a jeho popruh

Josef Lada
v ateliéru
v 50. letech

5

U stromku
na Betlémském
náměstí

1. Hledání pily, 2. Odnos stromu z lesa,
3. Děti zdobí, 4. Petr Hejma pod stromem

Obraz z roku 1957

Obrázky Josefa Lady patří
k českým Vánocům stejně
neodmyslitelně jako stromek a dárky.
Měsíc prosinec sehrál v životě Josefa Lady zcela zásadní roli.
Narodil se 17. prosince.
1. prosince se nastěhoval do
bytu v ulici, která se dnes
jmenuje Ladova. 29. prosince se narodila jeho první dcera Alena, 18. prosince dcera Eva. 14. prosince
Lada zemřel.
Jako kluk se Lada poranil
v Hrusicích o knejp svého
tatínka - ševce a oslepl na
jedno oko. Možná proto,
že neviděl prostorově,
mají jeho obrázky zvláštní
poetiku. Po přestěhování
do Prahy do Podskalí za-

čal Lada kreslit své první
vodníky.
V roce 1908 se stěhuje do
vlastního bytu v Dittrichově 6, kde bydlel až do
roku 1925. Jeho občasným podnájemníkem byl
přítel Jaroslav Hašek, jehož Osudy dobrého vojáka Švejka Lada geniálně
ilustroval.

Bolest

V roce 1923 se Lada žení
s Hanou a o dva roky později se stěhují do bytu
V Ohradách (dnes Ladova),
kde se jim narodila dcera Alena. V roce 1928 se
narodila dcera Eva, která
zahynula v roce 1945 při
leteckém bombardování Emauzského kláštera
(v nedožitých 17 letech).

Emauzy jsou jen pár kroků od domu, kde bydleli.
Lada, zlomený zármutkem, kreslí téhož roku
slavné záhlaví pro dětský
časopis Mateřídouška.
Zadumaní vodníci byli
Ladovi průvodci celým životem. Je symbolické, že
jeho poslední obraz Hastrman v zimě (1957) spojil oba prvky - prosinec
a vodníky.
14 . prosince 1957 Lada tři
dny před svými 70. narozeninami umírá.

Víte, že

O Ladovi řekl malíř
Pablo Picasso, že
malují podobně. Co by
řekl Lada o Picassovi?

inzerce

KNIHKUPECTVÍ
A ANTIKVARIÁT
Spálená 53

Široká nabídka knih, gramodesek,
pohledů i plakátu přímo
v centru Prahy.
Neváhejte a navštivte nás!
Výkup knih probíhá každý všední den.

Knihkupectví Aurora,
Spálená 53, 110 00 Praha 1
tel.: 222 362 756, 720 498 270
e-mail: knihkupectvi@eaurora.cz

24. 12. 14 h
Přijďte na tradiční
Štědroodpolední
SVAŘÁK ZDARMA
u sochy Bruncvíka
na náplavce pod
Karlovým mostem
Všechny zve

KampaNula

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.
●Provádím
celostní
masáže, odstraňující ztrátu hybnosti a bolestivé stavy pomocí ruční terapie
v kombinaci s metodami
sibiřských šamanů. Václav
Patzak, Havelská 12, 110 00
Praha 1, tel.: 725 773 290.

T

N
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Tema

Kalendárium
Starého Města

Josef

PROSINEC

Vodnická
fajfka
Libuše
Geprtová
HEREČKA

ARCHITEKT

Marie
Rosůlková

Fan
Vavřincová

HEREČKA

SPISOVATELKA

● Fan Vavřincová
*17. 11. 1917 Praha
†16. 12. 2012 Praha
Spisovatelka, např.
Eva tropí hlouposti.
● Marie Rosůlková
*17. 12. 1901 Plzeň
†15. 5. 1993 Praha
Herečka.
● Jan Kotěra
*18. 12. 1871 Brno
†17. 4. 1923 Praha
Architekt.
● Libuše Geprtová
*21. 12. 1941 Kolín
†18. 11. 2005 Praha,
Herečka.

Alena

Eva

Jan
Kotěra

Hana

JOSEF LADA A JEHO RODINA

(Všimněte si, že mají obě sestry stejnou
sukni.) Zleva: mladší dcera Eva, manželka Hana, Josef, starší dcera Alena
inzerce

Adresa:

Otevřeno:

Národní kavárna,
Národní 11, Praha 1, 110 00

po až pá 8 - 22 h
so a ne 9 - 22 h

Tel.: 222 262 291

www.narodnikavarna.cz

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.

Blíží se Vánoce, svátky
klidu a pohody. Jak jinak
je strávit než příjemnou
procházkou vánoční Prahou, návštěvou galerií,
adventních
koncertů
a v neposlední řadě i posezením v kavárně s prvorepublikovou
atmosférou? Přesně takovou
můžete zažít v Národní
kavárně, na Národní třídě s číslem 11. V kavárně,
kam za první republiky
chodili významné osobnosti tehdejšího intelektuálního života.
Kultura se vrací
do naší kavárny
Když se ohlédneme zpět,
musíme konstatovat, že
se za uplynulý rok stala

v Národní kavárně celá
řada věcí. Snažili jsme se
kavárnu vrátit tam, kde
bývala právě za první
republiky.
Významnou
změnou prošel zejména
interiér kavárny. Začali
k nám chodit i zajímaví
hosté, kteří nad sklenkou
dobrého vína diskutují
nad radostmi i strastmi
současné doby. Pro návštěvníky kavárny jsme
zorganizovali několik zajímavých besed i společenských událostí, jako třeba
autorské čtení knihy „Nezhojené rány národa“ autora Lubomíra Vejražky
o životě rodin politických
vězňů komunistického režimu 50. a 60. let.

Večery o zdravém
životním stylu
Jiné besedy zase souvisely se zdravým životním
stylem. Přivítali jsme
u nás známého lékaře
- homeopata MUDr. Tomáše Karhana, nebo nutriční terapeutku Hanu
Lang. Na své si přišly
i ženy v rámci akce „Krása souvisí se zdravím“,
kdy se u nás v jeden čas
sešly lékařka Hana Váňová, nutriční poradkyně
Ludmila
Pszczolková
a vizážistka Claudie Marčeková, aby přítomným
ženám (i pánům) předaly
své zkušenosti o tom, jak
zdravě žít i zdravě vypadat. Zjistili jsme, že lidé

mají potřebu potkávat se, naslouchat, ale i diskutovat nad tématy,
které se týkají nejen
doby současné, ale
zejména naší budoucnosti. Již nyní
se těšíme na další
akce, které pro vás
připravujeme.
Nové menu
i pro gurmány
Potěšíme i gurmány. Rozšířili jsme náš tým o šéfkuchaře a obohacujeme
naše menu o jídla sezónní,
ale i tradiční. V chladném
zimním období si u nás
můžete pochutnat na vepřové panence s pepřovou
omáčkou a gratinovaným

bramborem nebo si život
osladit pochoutkou v podobě pečeného jablka
s ořechy a medem, zasypaném skořicí. Oblíbená
jsou i naše polední menu.
To vše završte kvalitní
kávou Nespresso nebo jedinečným čajem s tradicí
z kolekce KUSMI TEA.
Těšíme se na Vaši
návštěvu!
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Charita

KampaNula

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory
Staroměstských, Novoměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

VÝROČNÍ SCHŮZE KAMPANULY
U BARÁČNÍKŮ NA RYCHTĚ

Ve staroslavné besední síni Veleobce sdružených obcí
baráčníků na Všebaráčnické rychtě se 28. 11. konala třetí výroční sešlost členů a příznivců občanského
sdružení KampaNula.
Členstvo hodnotilo uplynulý rok činnosti a plánovalo, co v roce nastávajícím.
S radostí bylo konstatováno, že se členská základna neustále rozrůstá. Registrováno je více
než 60 aktivních členů
a dalších několik desítek
příznivců. V rámci své
činnosti KampaNula též
rozšířila okruh spolupracujících spolků, občanských sdružení, organizací i nejrůznějších kulturních institucí.

Byly opět uspořádány již
tradiční beneﬁční akce Prostřené stoly na Maltézském a Betlémském
náměstí či Jazzový koncert na Baráčnické rychtě. Tyto akce navštívilo
více než 700 účastníků.
Ve spolupráci s Akademií Jaroslava Foglara
a hnutím Oldskaut byla
organizována série akcí
k 75letému výročí Rychlých šípů - Velká pátrací
hra pro malé i velké a na
přelomu roku výstava
v Kafkově domě. Letos

Naše akce
Podporujeme:
SVATOŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
Spolek Ledňák (primáš M. Sochor. Slovácký
krúžek v Praze). Koledování, zpívání a lidová
vánoční hra. V pátek na 2. svátek vánoční
26. 12. na Kampě pod Karlovým mostem
od 14 h! Od 16 h se bude pokračovat
v kavárně Čas (ulice U Lužického semináře).
POŘÁDÁME
Úterý 20. ledna, 17 h.
Bulvárně historická toulka - Poklesky mocných.
Přednáší Richard Händel. Trick bar, Malostranská beseda.

PODPORUJEME
24. 12. 14 h. Zpívání koled s HaFstudiem pod
Karlovým mostem.

Úterý 3. února, 17 h.
Kompozice soch svatého Václava. Dvůr umění,
Mostecká 14. Přednáší
ing. Zemánek.

POŘÁDÁME
Úterý 13. 1. 2015. Novoroční benefiční koncert:
Sbor Resonance + Pražský kytarový orchestr
v kostele (vytápěném) Šimona a Judy.

DĚKUJEME
KC Kampa za možnost
schůzek v Salle terreně
v parku Kampa.
POŘÁDÁME
24. 12. 14 h. Štědroodpolední svařák u sochy
Bruncvíka.

26. 12. 14 h. Zpívání koled
pod Karlovým mostem

Sobota 11. dubna na celé
Malé Straně - PLZEŇ
- MĚSTO EVROPSKÉ
KULTURY, celý den
v klubech, galeriích, scénách. Vsup zdarma, pivo
za polovic!

proběhla skautská poznávací hra k 80. výročí
Foglarovy knihy Přístav
volá se závěrečnou plavbou na parníku.
V rámci podpory spolkové činnosti opět KampaNula pomohla nejrůznějším akcím jako jsou
happening Kampa střed
světa či Malostranské vinobraní. V rámci osvěty
byla uspořádána řada
Učených toulek - na Vyšehrad za starými pověstmi českými, po Dienzenhofferovských stavbách,

Schůze KampaNuly
v krásných prostorách
na Rychtě
o historii českého sportu,
po bývalých malostranských pivovárcích, po
stopách Vojty Náprstka,
na Klementinum, Petřín
a řadu dalších míst.
Ochrana genia loci Prahy
1 patří k hlavním cílům
činnosti, zde se KampaNula postavila za účelnou a smysluplnou rekonstrukci parku Kampa
či za zachování provozu
místa spolkového setkávání Šatlavy na Malé

Straně. V roce příštím se
chystáme vedle již tradičních akcí svou činnost
ještě více rozšířit.
Na základě velkého množství podnětů připravujeme další projekty především v oblasti oživení
Prahy 1 a charitativní činnosti.
Moc děkujeme všem, kteří aktivně pomáhají a činnost podporují!
Petr Hejma
a Jiří Kučera

Učená toulka tajuplným podzemím
Staroměstské radnice a po starých sálech

Účastníci toulky
podzemím radnice

Přejeme vám
veselé Vánoce
a šťastný
nový rok!
KampaNula

Nádhernou
prohlídku
starých sálů i podzemí
Staroměstské
radnice
speciálně pro nás uspořádala Pražská informační služba. Tímto srdečně
děkujeme.
Ve středu 12. 11. se i díky
nemocem sešlo pouze 12
osob. Na dobrovolných
příspěvcích bylo vybráno 600 Kč na podporu
charitativních projektů
KampaNuly. -kuč-

Novoměstská
toulka: Vrchol
U Rumpálu
Učenou toulku dne 26. 11.
vedl Dr. Jan Sedmík. Od
kostela p. Marie Sněžné
se šlo dále k Novoměstské radnici.
Posezení U Rumpálu ve
Školské ulici rozehřálo
20 promrzlých účastníků. Vybráno 600 Kč pro
zdravotně postižené Prahy 1. -kuč-

KampaNula pořádá beneﬁční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
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DopiSy

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

Glosa

Centimetr
sněhu
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Jako začátkem prosince,
tak naposledy tramvaje

nejezdily v srpnu 1968.
To když do Prahy vjely
sovětské tanky.
Rozdíl je v tom, že tenkrát provoz tramvají
zastavily mocné armády Varšavské smlouvy,
kdežto letos na to stačilo
jen trochu sněhu a centimetr námrazy na trolejích.
Dá se říci, že jako každý
rok, tak i letos, nás v pro-

sinci zaskočila zima. Byly
doby, kdy nám oﬁciální
místa hlásala, jak „poručíme větru, dešti“. Smůlou je, že v současnosti
to sice takhle neříkáme,
ale v mnoha případech
se podle toho chováme.
Jako by se vesmír točil
podle nás.
A ve skutečnosti se my
točíme s ním a nijak to
neovlivníme. Nemůžeme

se ani divit, když příroda
občas připomene své postavení v našem životě.
Co je pozitivní, jak vzniklá situace byla mezi lidmi hodnocena s určitou
nadsázkou a humorem.
Tedy alespoň těmi, kteří mohli svůj program
vzniklé situaci přizpůsobit, a buď došli, kam
potřebovali, pěšky, nebo
zůstali doma.

Ještě v jednom, my občané slovutné Matky měst,
máme kliku. Naštěstí se
při vzniklé kalamitě nejezdilo po celé republice.
Umíte si představit tu
ostudu, že Pražákům stačí centimetr sněhu a už
jim všechno kolabuje.
Ale protože tramvaje nejezdily ani v Olomouci,
máme pokoj, zatím.
Prosinec 2014

inzerce

Dopis

Děkujeme za
tyto noviny

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

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

Staroměstské noviny
č. 11, listopad 2014

Vážená redakce,

díky za pěkné noviny pro
Staré Město. Je to super
čtení! Jen tak dál!
Jan Veleba

Dopis

Bu-Bu-Bus
je fajn
Vážení, obvykle nepíšu
do redakcí připomínky,
jenže tentokrát nemáte
pravdu. Prosím - vím, že
se autobus leckde těžko
prodírá úzkými uličkami,
ale na druhé straně je to
požehnání pro nás staré
občany, kteří se můžeme
dostat do míst, kam bychom se jinak nedostali.
Ano, cesta tam a zpět jsou
trochu rozdílné, takže
z Florence po Bílé Labuti
a Petrském náměstí nenásleduje ul. Truhlářská,
ale je průjezd Soukenickou do Dlouhé do stanice
Hradební. Stanice Staroměstské náměstí je až na
zpáteční cestě, nikoli před
Mariánským náměstím.
S pozdravem
Jarmila Winterová

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

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

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

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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telefon redakce: 775 949 557

VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Nalaďte se vánočně
u Kašpara

Máj ve Viole
i v zimě

Herečka Barbora Hrzánová opět vystupuje
ve Viole. 14. ledna od 20
hodin můžete vidět v jejím
provedení Máchův Máj.
V podání Báry se prý jedná
o strhující ohňostroj slov.

Báby se hrají nově
Na zábradlí

Nenechte si ujít novinku v Divadle Na zábradlí. V polovině
prosince tam mělo premiéru
představení Báby (D. Charms)
v režii Anny Petrželkové. V roli
Bab uvidíte N. Drabiščákovou,
D. Kaplanovou, M. Sidonovou
a A. Kubátovou.
K

Vánoční dárek
z HaFstudia

Monika
Zoubková,
herečka

Kulturní nástěnka
PROSINEC

- LEDEN

Koncert - Čt 18., čt 25. v 19 h - J. J.
RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Klementinum, Zrcadlová kaple, Mariánské nám. - Kromě Ryby také Corelli a jeho
Vánoční koncert. Více na www.sinton.cz

Jakub
Špalek,
režisér, herec

Bára
Hrzánová,
herečka

Kavárna
LUCERNA

Výstava - Do 27. 12. - STŘÍPKY PRO
ŠTĚSTÍ - Galerie 1, Štěpánská 47 - Interaktivní výstava Loukamosaic, obrovská mozaika. I vy se můžete stát umělcem, vytvořte kousek obrovské mozaiky.
Divadlo - 29. 12. v 20.30 h, 3. a 4. 1. v 18 h
- RŮŽE PRO ALGERNON - Spolek
Kašpar, Celetná 17 - Příběh dementního muže, který chce být chytrý. V hl. roli:
J. Potměšil. www.divadlovceletne.cz
Divadlo - Út 30. 12. a čt 15. 1. v 19 h
- KORESPONDENCE V+W - Divadlo
Na zábradlí, Anenské nám. 5 - Jiří Vyorálek jako Voskovec, Václav Vašák v roli
Wericha. www.nazabradli.cz

Interaktivní výstava s názvem Střípky pro štěstí
probíhá v Galerii 1 ve
Štěpánské až do 27. 12.
„Přijďte si vytvořit svoji
mozaiku na výstavě, nebo
si zakoupit komplet s materiálem a tvořit doma,“
zve všechny Lucie Crocro
z Loukamosaic. Více na
www.loukamosaic.cz

Staňte se
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národnímu divadlu? Staňte se
jeho mecenášem. Vaším
příspěvkem budou podpořena nová představení,
či rekonstrukce budov
Národního divadla.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

Petr Christov, pedagog FF Univerzity Karlovy v Praze,
překladatel, lektor Létající akademie
vídat o tom, co všechno
je potřeba, aby vzniklo
představení, jak se dá
o divadle mluvit a jak to
vůbec funguje tam, kam
není z hlediště vidět.

Divadlo - So 20. 12. v 19.30 h - DVA
UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ
POLSKY - Rock Café, Národní 20, divadel. sál - Studio Palmoffka. Drogová tragikomedie. Hrají: Volejník, Dočkalová…
Výstava - Do 21. 12. - MILOŠ KUROVSKÝ: MALÍŘ Z NOVÉHO SVĚTA
- Pasáž Lucerna, Kávovarna - Průřezová
výstava o životě a díle malíře Kurovského
uspořádána k jeho 90. narozeninám.

Co takhle pod stromeček
mamince, tatínkovi nebo
babičce věnovat
kurz
v HaFstudiu. Třeba

Mozaika jako louka
v Galerii 1

Petr Christov
•Co to je Létající akademie, pro koho je určena?
Létající akademie je projekt otevřený pro všechny
děti od 2. do 5. třídy, které se v ní mohou formou
setkání s profesionály
z různých oborů seznámit
s věcmi a tématy, které se
ve škole běžně nedozvědí,
ale která jim určitě už někdy vrtala hlavou.
•Pokud vím, s dětmi se
vydáš na let Cesta za
múzami. O co konkrétně
půjde?
Společně půjdeme do
jednoho z pražských divadel, kde si budeme po-

•V čem se Létající akademie liší od normální
školy?
Každé setkání v rámci
Létající akademie je zaměřeno na jiné téma, na
jiný obor - od procházek
s historiky po pražských
památkách, přes možnost
prakticky si ozkoušet,
jak se dabuje ﬁlm nebo
co všechno obnáší třeba
práce tlumočníků, až po
to, jak se badá v Egyptě
v pyramidách a hrobkách
faraónů. Jednotlivé hodiny se proto vždy odehrávají tam, kde je k probíranému tématu co k vidění:
v divadlech, muzeích, tlumočnických
kabinách,
ateliérech či laboratořích.
•Co bys chtěl, aby si děti
z tvých hodin odnesly?
Těší mě, když děti obje-

ví něco nového, s čím se
doposud ještě nesetkaly,
ale zároveň se nám společně podaří jejich vidění vztáhnout k tomu,
jak vidí svět ti, kdo se
danými tématy zabývají.
A mnohdy se i my něco
přiučíme!
•Vedeš Katedru divadelní vědy, setkáváš se
s mladými lidmi. V čem
jsou pro tebe současní
studenti inspirující?
Každá generace si musí
znovu a po svém pojmenovávat své místo ve světě, zas a znovu si ohmatávat svůj vztah k historii
nebo k umělecké tvorbě.
A protože vidí svět jinýma očima, udržuje
i oči nás pedagogů mladé
a čerstvé.
Přihlášky do Létající
akademie posílejte
do 31. 1. na adresu:
info@letajiciakademie.cz
www.letajiciakademie.cz
Tuto rubriku ﬁnančně podpořila
MČ Praha 1

Text: Monika Höppner, foto: archiv Petra Christova

Foto: Archiv

Divadelní spolek Kašpar
uvádí opět před Vánoci
představení
Kašparovo sláva vánoční. Děti
z Bullerbynu, Kubula
a Kuba Kubikula, Erbenův Štědrý den, svařák
a laskominy… Hrají Prášilová, Zoubková, Špalek, prostě všichni.

kurz herectví, ochotnické
divadlo seniorů 50+, kurz
kresby, hry na hudební nástroj, zpěvu… Více
www.hafstudio.cz

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Řehoř proměněný
v brouka, klíč v kusadlech, otevírá dveře...

Vzhůru, Řehoři!

Foto: Archiv SN

...A nedbal na to, že si
bezpochyby nějak ublížil,
neboť se mu řinula nějaká
hnědá tekutina, stékala
po klíči a kapala na podlahu. „Poslouchejte,“ řekl
prokurista ve vedlejším
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
se smyslem pro
humor

pokoji, „on otáčí klíčem.“
To Řehoře povzbudilo; ale
všichni by na něj měli volat,
i otec a matka; „Vzhůru, Řehoři,“ měli by volat, „jen
do toho, dej se pořádně
do toho zámku!“ A s představou, že všichni napjatě
sledují jeho úsilí...

Slavné místní ženy
Jarmila Krőschlová
Tanečnice a choreografka

Příště: Podaří se Řehořovi
otevřít dveře, nebo zas padne na krovky? Proč mu,
jářku, nikdo nefandí?

E. F.
Burian,
kolega

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, kde je na
Starém Městě dům, který má
ve štítě modrou štiku?
Nápověda: Byl zde první stálý biograf v Praze.

Miroslav
Venhoda,
kamarád

*1893, †1983

Minule: Dům U Červeného kola,
Staré Město, Anežská 2. Správně:
Tomáš Koláček, Petra Novotná,
Jiří Kudrna, Pavel Nováček.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

www.novomestskenoviny.eu

K. H.
Hilar,
režisér

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Poznáte, jářku,

[

Co nového
za vodou

Jarmila studovala rytmickou gymnastiku v Praze, Ženevě, Drážďanech.
Jako mladá se zázračně
vyléčila z tuberkulózy. Od
roku 1927 spolupracovala
např. s Osvobozeným divadlem, Národním diva-

dlem a dalšími scénami.
Během 2. světové války se
podílela na výboru Věrni zůstaneme. Po válce
působila na AMU, v roce
1951 se stala docentkou.
Na veřejnosti vystoupila
naposledy v roce 1970.

inzerce

ZAJÍMAVOSTI a novinky 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.

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2 1 3 2
1 3 2 1 3
3 2 1 3 21
PROlíné
LÍNÉ
Pro

SPÍCÍ
Ještě
línější

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

Franz Kafka: Proměna (XXIX.)
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telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Adventní čas se nese ve
znamení trhů a pomoci

V hotelu The Augustine Prague
jsme 28. listopadu zahájili advent
a začalo tak jedno z nejkrásnějších
období v roce.
Pro tento rok hotel připravil program nejen pro své hosty, ale také
pro všechny obyvatele Prahy.
Slavnostním rozsvícením stromečku se zároveň otevřely adventní
trhy v hotelové zahradě.
Zde si můžete udělat radost drobnostmi od dárků pro ty nejmenší
v podobě hraček od Krtečka až po
dárkové balení Svatotomášského
piva.
Koupí každého výrobku přispějete na dobročinné účely: Podporu
školy augustiniánských mnichů
a Nadace Zdeňka Milera, která
bude s hotelem spjata i příští rok.
Připraveno je občerstvení a ochutnávka domácích svatotomášských
klobásek. Trhy se pro vás ote-

Svařené
víno

Hotel
The Augustine
Prague
vřou každou adventní neděli
od 10 do 17 h. Zimní období v hotelu The Augustine Prague na Malé
Straně bude také ve znamení odpo-

činku. V místním Spa vás rozmazlí
speciální harmonizující masáž Manipúra, jež pomáhá obnovit rovnováhu a navrátit vitalitu.

Matěj Vyskočil

Vážení přátelé
Starého Města,

měsíc listopad byl pro nás
ve znamení příprav na
adventní období, během
kterého Vás velmi rádi přivítáme v prostorách naší
zahrady.
Slavnostní rozsvícení stromečku proběhlo 28. listopadu a přineslo s sebou
i pokračování našich dobročinných aktivit. Během
adventu se tak dostane
podpoře nejen Nadaci
Zdeňka Milera, ale také
škole
augustiniánských
mnichů.
Přeji Vám za celý tým hotelu The Augustine Prague krásné a klidné Vánoce a budu se z těchto stránek na Vás těšit v novém
roce 2015! Za celý tým
Matěj Vyskočil,
Resident Manager

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

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. ledna 2015

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

Modré okénko
dnes získává... Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Mazlíčci
Starého Města

Foto: Archiv

Pustit kapra na
Štědrý den do
Vltavy je dobrý
pocit. Žádný
se prý však
nedožije rána.
KAPR OBECNÝ
Vánoční výzva

Tip poslal: čtenář Jan Kočí
Víte o někom, kdo si zaslouží
Modré okénko? Napište na
adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

VLKODAV PEPINA
Vzorkovna (Bartolomějská 13). Foto poslal
Petr Ladin (na snímku
vpravo).

Proč čtu
Foto: Monika Höppner

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
staromestskenoviny.eu

„Protože jsou uměleckým
dílem s informačním
přesahem!“
Markéta Hlaváčová,
zástupkyně ředitelky
ZUŠ při Veselé škole
v Soukenické ul.

Vánoce
jsou svátky
návratů.

Vojta
Náprstek

VESELÉ VÁNOCE. „Podle stop tady šli manželé.“
„Jakpak to víte?“ „To je snadné. Je mezi nimi metr mezera.“

49 odběrních míst
Kdyby už byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578
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 Rudolﬁna, 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 – Starožitnosti, Panská 1.
Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, Soﬁjské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4.
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8.
Malostranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské
paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info
kancelář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum, Vodičkova 18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, 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.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.
TIRÁŽ: Staroměstské noviny č. 12 / prosinec 2014 / V. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner.
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří Pěkný, Helena Šulcová, Petr
Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromestskenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská
16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

Foto: Martin Bursík

30 Kč

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

inzerce

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…

Nabídka měsíce

Pero Visconti
HOMO SAPIENS BRONZE

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

www.penshop.cz

Víte, že

Tělo pera HOMO SAPIENS od italské ﬁrmy Visconti je vyrobeno z lávy
Vesuvu, má doplňky z ryzího bronzu, hrot z 23karátového Paladia
a klip pera je inspirován obloukem
mostu zlatníků (Ponte Vecchio) ve
Florencii, kde ﬁrma sídlí.

