
STAROMESTSKE
Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                     telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

inzerce

®

Staroměstské 
servírky

SLEČNA EVIČKA
z restaurace U Medvídků, Na 
Perštýně 7, roztáčí lahodný 
světlý i tmavý Budvar 12° 

za pěkných 39 Kč.

Cˇ ís. 4/ roč. V
15. dubna 2014 NOVINY

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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HRABAL + HAVEL + CLINTON

PŘÍBĚH TÉTO 
FOTOGRAFIE

HISTORICKÁ MELA U ZLATÉHO TYGRA

EXKLUZIVNĚ

PŘÍBĚH TÉTO PŘÍBĚH TÉTO 
Fotograf 
JIŘÍ JÍRŮ

ZVON VÁCLAV 
SLAVÍ VÝROČÍ

Zvon Petr Hejma

Str. 8

Tradiční Velikonoce 
v legendární pivnici 
U Svatého Tomáše

Letenská 12 / 33, Praha 1
www.elegantes.cz

str. 
11

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 

Navštivte novou 
thajskou restauraci 

na Starém Městě 
v Dušní ulici.

www.farrango.cz
Více info str. 3

Vyšetření živé kapky krve 
Darkfi eld mikroskopií

Více info na str. 2

Nejlepší zdravotní prevence
www.optimamedical.cz

viz str. 4

Více o akci na str. 7
www.sopmsh.estranky.cz

Čarodějnice 
na Kampě

30. dubna večer
na Kampě

30. dubna večer

Zde muže
být váš
inzerát!

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

Dočasná
sleva 20 %

Str. 6 a 7
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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

2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@StaromeSkenoviny.eu

inzerce

Kolik kilometrů jste 
v životě nejvíc uběhli?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace
„Já jsem 

nejdál uběhla 
od mámy 
k tátovi .“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

Slávek 
Janov

Odborník přes 
Rychlé šípy

„Dva maratony. 
To mi ale 

bylo o 30 let 
a 30 kg méně.“

Anketa Staroměstských novin

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Před lety 
půlmaraton. 

Teď se udržuji 
v kondici pravi-
delnou chůzí.“

„Zdaleka ne 
mýtickou 

vzdálenost 
z Marathonu 
do Athén.“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

„Běhám, když 
mám chuť.  

V intervalech 
přestupného 

roku.“

Číslo měsíce

35
Nová budova
Quadrio u Národní
měří v nejvyšším 
bodě 35 metrů.

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Recept dle 
Dobromily

Telecí frikandó
Vyřízni zpod telecí kejty 
ten zakulatělý kus masa, 
protáhni jej hodně hustě 
vždy jednou řadou slani-
ny a pak vařeným uze-
ným jazykem...

Ta to umí osolit!

 

www.rettigova.lukul.cz

Staré Město - Nejstarší 
obyvatelka Starého Měs-
ta, bývalá tanečnice Mar-
kéta Kyliánová, oslavila 
dne 28. března 102 let. 
Pod pseudonymem Rita 
Rita zářila v kabaretech, 
tančila například v Haš-
lerových představeních. 
Krátce žila v Holandsku.
Má dva syny, mladší Jiří 
je světově uznávaný cho-
reograf. 
Dnes žije paní Kyliánová 
v domě s pečovatelskou 
službou Týnská.

Střešní akrobat volal 
v šachtě dva dny o pomoc

Nejstarší občanka Markéta 
Kyliánová oslavila 102 let

Senovážná - Tým speci-
álně vycvičených hasičů 
musel dne 7. 4. vytáh-
nout muže, který spadl 
při procházce po střeše 
do světlíku.
O pomoc prý volal dva 
dny, zaslechli ho až sta-
vební dělníci, kteří přišli 

do práce. Muž po pádu 
do 10 m hluboké šachty 
nebyl zraněný, měl jen 
odřediny. 
Prý uklouzl při tréninku 
střešní akrobacie a pře-
skákal celý blok. Policie 
u něj nenašla žádné kra-
dené předměty.

Divadelní - Dům, kde 
loni vybuchl plyn, vy-
foukla Univerzitě Kar-
lově soukromá firma. 
Zaplatila o pouhých 100 
tisíc Kč víc, když budo-
va stála 210 milionů Kč.

Dům po výbuchu 
vyfoukli škole

Staroměstské nám. 
- Kostel sv. Michala, kde
kázal mistr Jan Hus, prý
nebyl řádně přestavěn, 
prohlásilo ministerstvo
kultury. Soukromý ma-
jitel tu chce mít striptý-
zový klub. 

Striptýz v kostele 
pozdržen

Vltava - Paroplavba vy-
dává 1. května Velký ka-
talog plaveb na 149. pla-
vební sezónu, ve kterém
představí činnost stovky 
spolupracovníků z praž-
ských nábřeží. K mání 
na přístavištích i palu-
bách parníků. 

Velký katalog 
plaveb 

Nové zprávy 
ze Starého Města

Markéta 
Kyliánová

Staré Město - V dubnu 
a květnu bude na Starém 
Městě probíhat deratiza-
ce. Místa položení jedu 
budou označena obráz-
kem. Pozor na děti a psy. 
V celé Praze 
žije odhadem 
až 10 milionů 
potkanů.

Pozor! Začíná 
hubení potkanů

15 °C
DUBEN: Panská láska 
a dubnový sníh po zajících 
skáčou.

Počasí 

Staroměstské noviny tr- 
hají rekordy. Zatímco jiné
tuzemské noviny v lepším
případě šlapají vodu, ob-
liba Staroměstských no-
vin neustále roste.  Nejen 
co do nákladu, čtenosti, 
obliby, ale především na-
plňováním hesla: „Novi-
ny, které si píší čtenáři 
sami.“ Děkujeme.

Čtete nejrychleji 
rostoucí české 

noviny
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Martin
Bursík

Vnuk vydavatele 
Humorist. listů

„Když jsem byl 
malý, tak domů 

se zmrzlinou 
z Karmelitské 

do Křižovnické.”

Stále hledáte 
příčiny svých 
zdravotních potíží 
a nenacházíte je?

Co vše z jedné kapky krve zjistíme:
Překyselení organismu
Zátěž těžkými kovy
Záněty, alergie a autoimunitní reakce
Nedostatečné trávení a vstřebávání živin
Nadměrný stres, potřebu antioxidantů
Patogenní mikroorganismy vč. infekce 

candidou albicans, chlamydiemi
Stav okysličení organismu a průchodnost 

krevních kapilár a další...

Najdete nás v prostorách 
Polikliniky na Národní 11, Praha 1

www.optimamedical.cz

Zkuste VYŠETŘENÍ ŽIVÉ KAPKY 
KRVE DARKFIELD MIKROSKOPIÍ

Tel.: 776 067 037

Zdravá krev Vápenatý krystalPřekyselení



S tímto inzerátem nabízíme 
vyšetření z kapky krve, konzultaci 
a navržení individuální detoxikace 
(cca 90 minut) za 990 Kč!
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Malý oznamovatel

Protože jde o jediné noviny v celé čtvrti, 
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.

PROČ INZEROVAT  PRÁVĚ
VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
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Víte, že...
Jan Říha vylezl na 

vrchol hor Mont Blanc, 
Elbrusu a dalších.

Dívka ze str. 3

ště CAREVNA NASŤA
Byla ozdobou každé společnosti 
a říká se, že právě ona naučila 

Prahu kouřit. Pocházela 
z Užhorodu. Kouřila prý na 

počest ruského cara Mikuláše.

Rok 
1914

Běžel krásnou Prahou, ale 
neviděl ji. Příběh hrdiny

Staré Město - V praž-
ském půlmaratonu brali 
první místa dne 5. 4. Ke-
ňané, ale skutečným vítě-
zem je Jan Říha (38).
Mezi rekordními 12 500 
běžci byste ho poznali 
okamžitě: ke svému spo-
luběžci byl přivázán pro-
vázkem. Cílem proběhl 
v čase 1:42:13 h.
V dětství Jan Říha roze-
znával obrysy světa oko-
lí, ale záhy vnímal jen 
rozdíl světla a tmy. Od 
15 let leze po horách, je 
prvním nevidomým Če-
chem, který slezl stěnu 
Macochy. Trénuje denně. 
Je zaměstnán v kanceláři
prezidenta republiky, kde
mimo jiné roznáší poštu. 

BĚŽEC PŮLMARATONU JAN ŘÍHA VIDÍ JEN SVĚTLO A TMU

Jan Říha (vlevo) se svým 
vodičem  Janem Škrabálkem

Nevidomý 
Jan Říha

Provázek na zápěstí  
a nápis „Nevidím“

Obědové menu za 130 Kč
Degustační menu
Asijské speciality

Adresa: Dušní 15, Praha 1     Telefon: 224 815 996

Nová thajská restaurace 
na Starém Městě

Otevřeno denně 11.30 - 23.00 h

www.farrango.cz

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

Víte, že čtvrtina případů 
klíšťové encefalitidy v EU 
je diagnostikována v Čes-
ké republice? Jedná se při-
tom o velmi závažné one-
mocnění mozku, které není 
radno podceňovat. Nyní je 
právě nejvhodnější doba 
pro očkování proti této nemoci. Doporučujeme 
ho především lidem, kteří se často pohybují 
v přírodě, sportují či venčí své domácí maz-
líčky. Případné dotazy ohledně očkování Vám 
rádi zodpovíme.

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! 
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NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ 
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Otázka čtenáře: 
Pane starosto, kdy se 
bude v nejbližší době ko-
nat jarní úklid ulic? Co 
to pro mě bude konkrét-
ně znamenat? 

Jana B., Staré Město

Odpověď starosty: 
Komplexní úklid všech 
komunikací - vozovek 
i chodníků - proběhne 
během čtyř jarních ví-
kendů, od 12. dubna do 
3. května. 
Prosím proto všechny 
obyvatele, aby nám po-
mohli vygruntovat naše 
ulice co nejlépe a co nej-
důkladněji: Stačí, když 
budou sledovat a respek-
tovat dopravní značení 
a další upozornění a včas
přeparkují svá auta. Zima
sice nebyla dlouhá, přes-

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
staromestskenoviny.eu

to je nutné ulice a samo-
zřejmě také chodníky 
pořádně vyčistit a k tomu 
úklidoví pracovníci po-
třebují, aby byly v dané 
dny a hodiny prázdné. 
Pomozte nám proto, 
vážení sousedé, a pře-
parkujte včas svá vozi-
dla, popřípadě prosím 
upozorněte své sousedy, 
kteří na to zapomenou. 
Přispějete k čistotě ko-
munikací a k lepšímu 
životnímu prostředí nás 
všech a projevíte i úctu 
k práci druhých.
Více informací naleznete 
na www.praha1.cz v sek-
ci Doprava a parkování. 

Kdy se teď budou
uklízet ulice?

Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Milí Staroměstští, 
blíží se květen a příroda to dá-
vá patřičně najevo. Sem tam se
ještě objeví mrazík, ale zima 
je již pryč! Naši předkové ne-
měli tyto jarní mrazíky příliš 
rádi, především vinaři. 
Koncem dubna nás če-
kají VOJTĚŠSKO - FLORI-
ÁNSKÁ CHLADNA (18. 4.
- 4. 5.). Říká se, že: O SV. VOJ-
TĚCHU, PŘED ZIMOU POD 
STŘECHU (23. 4.). Na dva dny
nám zvýší teplotu sv. Jiří (24. 
4.) - O SV. JIŘÍ VYLÉZAJÍ 
HADI A ŠTÍŘI. Na svátek sv. 
Floriána (4. 5.) se říkalo: SV. 
FLORIÁN VYKLEPÁVÁ PYT-
LE OD MOUKY. 
Pak přichází STANISLAVSKÉ
OTEPLENÍ (5. 5. - 9. 5.) - SV.
STANISLAV NEJENOM ZA-
HŘEJE, ALE I NAPASE. (7. 5.)
a hned po něm výrazně stu-
dené období - STUDENÍ (LE-
DOVÍ) MUŽI (10. 5. - 14. 5.). 
Květen otevírá nabitou 149. 
paroplavební sezónu. Bude 
pro nás velkou ctí přivítat 
Vás a Vaše blízké na palubě 
našich parníků! Plnou parou 
vpřed!!!

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

RYCHLOSTNÍ PLAVBA 
O MODROU STUHU

Dne 26. dubna se usku-
teční mimořádná plavba 
o rychlostní rekord na
trase Praha (Čechův most)
- Děčín. Start v 7 h od Če-
chova mostu. 

ZAHÁJENÍ PLAVEB 
DO DRÁŽĎAN

Dne 1. května zahajujeme
oblíbenou linku DĚČÍN 
- DRÁŽĎANY. Vyplouvá-
me každý pátek a sobotu
v 9. 15 h ze Smetan.  nábřeží
pod Děčínským zámkem. 
www.lodidodrazdan.cz

VELKÁ VLNA PRO LOĎ 
GRAND BOHEMIA

Přesně po 30 letech při-
vítá Praha nově posta-

venou loď GRAND BO-
HEMIA.  Její příjezd za-
čátkem května si vyžádá 
spojení práce obou Po-
vodí - Vltavy a Labe, aby 
společně vytvořily kro-
mobyčejně velkou vlnu.

KARDINÁL DUKA 
POŽEHNÁ NOVOU LOĎ 
Loď GRAND BOHEMIA 
požehná kardinál Domi-
nik Duka dne 15. května 
za přítomnosti primátora 
a starosty Prahy 1 v rámci 
svatojánských NAVALIS. 

NOVÁ PRODEJNÍ 
MÍSTA LÍSTKŮ 

Na Křižovnickém náměs-
tí a u Malostranských 
mosteckých věží bude 
možné od 1. května za-
koupit lístky na všechny 
plavby historických par-
níků. Námořníci paro-
plavby v bílých unifor-
mách ochotně poradí.

SLAVNOSTNÍ PLAVBA 
OBOU HISTORICKÝCH 

PARNÍKŮ NA SLAPY

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

1. května, 8 h, Rašínovo nábřeží

Dům Quadrio u Národní 
dosáhl nejvyššího bodu

Národní - Nové centrum 
Quadrio dosáhlo před pár 
dny svého nejvyššího bodu: 
35 metrů. Je tedy velké cca 
jako vedlejší obchodní dům 
My (bývalý Máj). Stavba 
probíhala jako po másle. 

Budova vyrostla z jámy za 
necelý půlrok. Dokončena 
má být na podzim, metro 
Národní (dva roky zavřené) 
bude uvedeno do provozu 
již v červenci. Dům patří 
firmě CPI.

Quadrio 
(čtyřlístek)

● Kapacita: pouze 600 míst!!! ● Rozkvetlá třešeň 
na palubě! ● Parník Vyšehrad oslaví 76. naroze-
niny! ● Bohatý program, skvělá lodní kuchyně 
a plejáda významných osobností na palubě!!!

Parník
Vyšehrad

Parník
Vltava

Mladý, začínající 
pár pozoruje 

parníky

Kampa - Za vodou bují
občanská společnost. Asi
stovka občanů, většinou 
z Malé Strany, dne 27. 3.
v parku na Kampě zkou-
mala plánovanou podobu
parku. Občané vykolíko-
vali nové, širší cesty a plá-
nované mlatové plochy. 
Spřátelené Malostranské 
noviny vyšly ve zvláštním
vydání, věnovaném pro-
blematickému záměru 
přestavby parku. Na plá-
nech byly shledány četné 
nedostatky. Radnice při-
slíbila, že plány ještě ne-
jsou defi nitivní.

Občané kolíkovali park 
Kampa, aby zjistili, že...

Diskuze občanů 
u Werichovy vily

Pásky označují 
šíři cest

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

Pracovník 
měsíce

Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

DUBEN
Michaela 
Madejová

Vysoké pracovní nasa-
zení Míša předvedla při 
náročné přípravě Repre-
zentačního plesu Prahy 1
a dalších akcí, pořáda-
ných úřadem. Zaslouží 
si proto opravdu velkou 
pochvalu.

Referentka 
pro styk 
s veřejností

Na Den učitelů se v nád-
herném prostoru Barok-
ního refektáře Domini-
kánského kláštera sv. 
Jiljí rozdávala ocenění. 
Nejvýznamnější poctu si 
odneslo šest pedagogů, 
kteří byli uvedeni do Síně 
slávy za svůj celoživotní 
přínos vzdělávání a vý-
chově dětí na základních 
a v mateřských školách 
v Praze 1.
A kdo letos vstoupil do 
Síně slávy? Libuše Vl-
ková, emeritní ředitelka 
ZŠ náměstí Curieových. 
Dagmar Sejkorová, 
dlouholetá ředitelka ZŠ 
Uhelný trh a nyní zástup-
kyně ředitele ZŠ Brána 
jazyků. Marietta Šťast-
ná, učitelka matematiky. 
Petra Strnadová, která 
působila mj. v mateřské 
škole Letenská. Emilie 
Bodnarová z mateřské 
školy Národní. Věra 
Borková, dlouholetá 
ředitelka a nyní učitelka 
mateřské školy Opleta-
lova.

Zpravy

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

Úřednická 
anekdota

Vážený pane, vracíme 
Vám k přepracování Vaše
daňové přiznání. V kolon-
ce „Vyživované osoby“ ne-
můžete uvádět: Vláda, 
parlament, úředníci a půl 
miliónu romských spolu-
občanů.
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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 18, 
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  19,  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 od pondělí do pátku vždy od 8 h

Stručné zprávy 
z radnice

Do bazénu AXA 
zadarmo

Plavenky do bazénu AXA 
vydává 23. dubna od 8 h 
paní Karolína Schwarzo-

vá, Dlouhá 23, 1. patro. 
Musíte být senior s trva-
lým pobytem na Praze 1. 
Nezapomeňte přinést do-
klad totožnosti.

Tábor pro mladé 
hasiče

Děti, které se chtějí stát 
hasičem, budou mít mož-

nost o těchto prázdni-
nách. Jde o příměstský 
tábor, děti přespávají 
doma a denně dojíždějí. 
Více na ww.praha1.cz

Nová výdejna 
parkovacích karet

Novou výdejnu parkova-
cích karet s pokladnou lze 

od 31. března využívat na 
Úřadu Městské části Pra-
ha 1 ve Vodičkově ulici. Je 
v pasáži pod schody. 

Velikonoční soused
MČ Praha 1 zve v rámci 
sousedských setkání na 
Velikonoční zastavení dne 
20. 4. na Petrské náměstí.

Oceněné 
učitelky

Nejlepší místní učitelky 
dostaly ocenění a diplom

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



Příběh fotografie od Zlatého tygra
Historický okamžik očima světového fotografa Jiřího Jírů

„Tak oni ti dva preziden-
ti šli z Malé Strany přes 
Karlův most, byla velká 
tma, tak blesky fotogra-
fů štípaly do očí. A ten 
americký tým specialistů 
na státní návštěvy nařídil 
tři zastavení u různých 
soch a měli s sebou tlus-

tý provaz, kterým drželi
turisty a fotografy světo-
vých médií čtyři metry od 
dvou klenotů. Před nimi
jel malý náklaďáček se 
sklopenou zadní deskou 
a tam byli světoví kame-
ramani a fotografové, 
včetně Sharon Farmero-

Když redakce Staroměstských novin požádala fotografa 
Jiřího Jírů o vzpomínku na slavnou fotografi i Bohumila 
Hrabala, Václava Havla a Billa Clintona, odpověděl: „Ano, 
jistě, ale napíšu to, jako by to psal sám Hrabal.“

6  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@StaromeSkenoviny.eu
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Příběh fotografie od Zlatého tygra
Historický okamžik očima světového fotografa Jiřího Jírů

6 telefon redakce: 

Fotograf Jiří Jírů

Jiří Jírů je světově význam-
ný fotograf  českého půvo-
du. Před 35 lety emigroval 
ze socialistického  Česko-
slovenska a usídlil se v Bru-
selu. Pracoval mimo jiné  
pro tituly Telegraph Ma-
gazine, The Times, Paris 
Match, International He-
rald Tribune, Life, Sport 
Illustrated, Avenue, Art 
News, Discover, Fortune, 
Black Star, National Geo-
graphic, Business Week,
The New York Times, Peo-
ple a Time. 
Od roku  1989  žije střídavě 
v Belgii a v Praze. V letech 
1993 až 2000 byl osobním
fotografem  prezidenta  Vác-
lava Havla. Jeho životní 
výstava Photomix na Sta-
roměstské radnici (16. 5. 
- 6. 6.) zahrnuje také ně-
které fotografi e z tohoto 
období. Zachycuje překva-
pivá setkání Václava Havla 
(od Hrabala k Rolling Sto-
nes) i intimní ukázky méně 
známé volné tvorby.

Fotograf 
Václava Havla

vé z Bílého domu a Dirc-
ka Halsteada, mého bý-
valého kolegy z časopisu 
Time.
Když jsme dorazili k Tyg-
rovi, tak už bylo jeviště 
dokonale připravené. Pan 
Hrabal seděl kupodivu 
u okna, v invalidním vo-
zíku, několik americkou 
ochrankou prověřených 
štamgastů dělalo, že se ja-
ko nic neděje, a že se z ňá-
kých prezidentů nezbláz-
ní. Ti se usadili u stolu na-
proti výčepu, dali si řízek, 
s pivem. Pak náš prezi-
dent kývnul na pana Hra-
bala, aby si přisedl. Ten 

přijel na vozíku až k nim 
a přisedl si. U stolu byla 
také nějaká paní, jménem 
Albrightová, kterou tehdy 
nikdo neznal. Dělala tlu-
močnici, protože uměla 
česky. Za pár let se z ní 
stala ministryně zahra-
ničí USA. Novináře tam 
nepustili, a tak jsme tam 
mohli fotit jen my, tedy 
ta Sharon a já. Záhadou 
dodnes zůstává, proč ta 
Madeleine měla obyčejný 
půllitr a prezidenti jiný, 
vysoký, a také jak se do-
stala na stůl kniha War-
hol...“                 Jiří Jírů 

VÝSTAVA. Fotograf Jiří Jírů, Photomix 1964 - 2014.
Životní výstava českého fotografa světového for-
mátu na Staroměstské radnici (Křížová chodba, 
Rytířský sál), 16. května - 6. června 2014.

EXKLUZIVNÍ FOTO: 
Václav Havel s brazilskými tanečnicemi

Výzva
Je nezbytné, aby 

tato slavná fotografi e 
světového fotografa Jírů 
visela U Zlatého tygra. 

St 16. 4. v 19 h
Jesus Christ Superstar 
Známá rocková opera v podání 
studentů Arcibiskupského gymnázia. 
Velký sál.

Čt 24. 4. v 20 h
Modlitby básníků
Multižánrové představení (divadlo, 
hudba, tanec, výtvarno)
mladého souboru Flek v Buši. 
Režie Marta Ebenová. 
Velký sál. 

Pá 25. 4. v 19 h
Popelka nazaretská
Hudebně literární pásmo. 
Text Václav Renč, hudba Vít Petrů,
soubor KOS, Lomnice nad Lužnicí.

St 14. 5. v 19.30 h
Maxmilián Maria Kolbe
Polský kněz, teolog a fi losof.
Přednáška Marka Šlechty z cyklu  
Zachránci obětí holocaustu 
s promítáním částí fi lmu 
Život za život.

Soukenická 15, Praha 1 

Vstupné dobrovolné                                                                  

www.klubsamari.cz                                                                                 

Podpořeno granty: MČ Praha 1, Nadace Život umělce.Co je nového ve vašem podniku? Volejte tel. č. 777 556 578

Vinotéka U Mouřenína, Dlouhá 39
Nově otevřeno u Divadla v Dlouhé. Vína 
moravská, italská a francouzská. Možnost 
jak koupě, tak posezení. Denně od 10 do 21 h.

Bar Konírna, Anenská 11
Útulná hospůdka nedaleko Karlova mostu, 
rozumné ceny. Lahodný Bernard za 28 Kč.   
Saláty a dobroty k pivu. Sympatická obsluha. 

Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17
Hotovky od 75 Kč. Točený Staropramen 10 ° 
0, 5 l za 25 Kč. Teplá a studená kuchyně. 
Nově koncerty v hospodě.

Novinky z místních podniku

HOSTINEC U ROTUNDY

KONÍRNA
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Příběh fotografie od Zlatého tygra
Kalendárium 
Starého Města

Karel 
Strakatý

PĚVEC HYMNY

Vojta 
Náprstek

MECENÁŠ

DUBEN

Karel Strakatý 
*2. 7. 1804 Blatná 
†26. 4. 1868 Praha
Operní pěvec, první inter-
pret národní hymny Kde 
domov můj. 

Eman Fiala 
*15. 4. 1899 Praha 
†24. 6. 1970 Praha
Komik, režisér. Kabaret  
Červená sedma. 

Karel Bendl 
*16. 4. 1838 Praha 
†20. 9. 1897 Praha
Hudební skladatel, přítel 
Antonína Dvořáka.
 
Vojta Náprstek 
*17. 4. 1826 Praha 
†2. 9. 1894 Praha
Vlastenec, mecenáš. Je po 
něm pojmenováno muze-
um na Betlémském nám.

Bernard Otto Seeling
*12. 3. 1850 Praha 
†20. 4. 1895 Praha
Sochař. Autor  16 soch pro
Prašnou bránu.

Jaroslav Průcha 
*24. 4. 1898 Skvrňany
†25. 4. 1963 Praha
Herec, režisér, šéf činohry 
Národního divadla. 

Karel 
Bendl

SKLADATEL

Eman 
Fiala
HEREC

Historický okamžik očima světového fotografa Jiřího Jírů
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Bohumil Hrabal U Zlatého tygra 
s prezidentem Václavem Havlem 

a prezidentem USA Billem Clin-
tonem 11. ledna  1994 na slavné 

fotografi i Jiřího Jírů.

A JAK TO BYLO DÁL 
Spisovatel BOHUMIL HRA-
BAL, jeden z nejvýznamněj-
ších a nejosobitějších spisova-
telů druhé poloviny 20. století, 
zemřel tři roky po pořízení to-
hoto snímku. Zahynul po pádu 
z okna nemocnice Na Bulovce, 
když krmil holuby.

VÁCLAV HAVEL, světově 
uznávaný dramatik a první pre-
zident České republiky (v čele 
státu stál 13  let), zemřel nece-
lých sedm let od chvíle, kdy si 
U Zlatého tygra připil s Hraba-
lem a Clintonem. Po jeho smrti 
vyšly do ulic statisíce lidí. Je 
zřejmě nejslavnějším Čechem 
v novodobé historii.

BILL CLINTON byl v letech 
1993 - 2001 v pořadí 42. pre-
zidentem USA. Jeho zářnou 
kariéru poznamental orální 
skandál se stážistkou Monikou 
Lewinskou. Proslul také větou: 
„Marihuanu jsem kouřil, ale ne-
šlukoval.“ Letos mu bude 68 let 
a je stále politicky činný, mimo 
jiné v kampaních své ženy.

Bill Clinton 
2014

Warhol

SDRUŽENÍ OBČANŮ A PŘÁTEL MALÉ STRANY A HRADČAN
ve spolupořadatelství s MĚSTSKOU ČÁSTÍ PRAHA 1

MĚSTSKÁ POLICIE PRAHA - OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1
SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ KARLOVA MOSTU
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PRAHA 1

SVOLÁVAJÍ

NA VEČER 30. DUBNA 2014

SRAZ NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ 27 v 19 HODIN 
OKOLO 19.15 H VYRAZÍ PRŮVOD S HUDBOU - TRASA:

Mostecká ♦ Karlův most ♦ park Kampa 

PROGRAM PRO DĚTI - PARK KAMPA OD 14 H: 
  soutěže, autíčka, skákací hrad a ukázka výcviku koní MP HL. M. PRAHA

Čarodějnický slet u připravené hranice na Kampě cca 20 h - konec programu 24 h

Děkujeme
FIRMĚ VOJANOVY SADY s.r.o.

SRAZ NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ 27 v 19 HODIN
OKOLO 19.15 H VYRAZÍ PRŮVOD S HUDBOU - TRASA:

  soutěže, autíčka, skákací hrad a ukázka výcviku koní MP HL. M. PRAHA

SRAZ NA MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ 27 v 19 HODIN
OKOLO 19.15 H VYRAZÍ PRŮVOD S HUDBOU - TRASA:

  soutěže, autíčka, skákací hrad a ukázka výcviku koní MP HL. M. PRAHA

MALOSTRANSKÉ  ČARODĚJNICE

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 

SMS pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Masáže Patzak. Ce-
lostními masážemi a do-
tekovou terapií odstraňu-
ji bolesti svalů a kloubů, 
i jiné nepříjemné pocity. 
Václav Patzak, Havelská 
12. Tel.: 725 773 290.
●Kondiční, zdokonalo-
vací a cvičné jízdy v autě 
s instruktorem autoškoly 
z Prahy (ved. autoškoly 27
let). Udělám z vás krále 
silnic. Tel.: 604 678 230.
●Nekuřák z Prahy (47/
186), nekonfliktní, slu-
chově postižený tě zve 

na toulky jarní přírodou. 
Cykloturistika, povídání 
u kávy.  Byt, auto i práci 
mám. Tel.: 776 461 007.
●Opravy oděvů, čis-
tírna, prádelna a mandl. 
Všehrdova 21, Praha 1. 
Tel.: 603 309 493.
●Jazyky a konverzace, 
doučování dětí i příprava 
studentů ke zkouškám. 
Tel.: 602 200 611.
●Malíř z Malé Strany 
nabízí malířské a lakýrnic-
ké práce. Tel.: 774 007 145, 
honza-malir@seznam.cz.
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KampaNula pořádá benefi ční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Arte-
vide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků a zachování 
genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček, např. Bistro Bruncvík, Ars Pragensis apod.

Před čtyřmi lety se poprvé 
nad Malou Stranou rozezněl 
zvon Václav. Jediný míst-
ní zvon, na který se občané 
složili ve veřejné sbírce, po-
dobně jako před 130 lety na 
Národní divadlo.
„V Malostranské besedě 
tehdy začala rekonstruk-
ce. Chodil jsem po 
půdě mezi trámy 
a napadlo mě, že 
by to ještě něco 
chtělo, že by Malo-
stranské besedě slušel zvon,“ 
vzpomíná tehdejší starosta 
Petr Hejma.
„Když se ukázalo, že na zvon 
nejsou peníze, dostal jsem 
nápad uspořádat veřejnou 
sbírku,“ říká Petr Hejma.
Měla nečekaný ohlas. Lidé 
posílali na zvon stokoruny, 
tisícikoruny, někdy i víc. 
„Vybralo se celkem 340 243 
korun. To byla přesně část-
ka, která byla určena a po-
užita na výrobu a instalaci 

zvonu,“ vzpomíná Petr Hej-
ma.
Zvon, který váží 160 kilogra-
mů, je naladěn tak, aby ladil 
s okolními.
„Museli přihlížet i k ladění 
těch ostatních, aby se ne-
rušily navzájem, pokud by 
vyzváněly současně,“ vy-

světluje zvonař Petr 
Rudolf Manoušek, 
proč je zvon nala-
děn právě v Dis2.
Událost prvního 

vyzvánění si nenechal ujít 
ani emeritní kardinál Milo-
slav Vlk, který zvonu vymy-
slel jméno Václav a také mu 
požehnal.
„Zvon Václav zve k besedo-
vání, prohlubování mezilid-
ských vztahů v této čtvrti,“ 
řekl tehdy emeritní arcibis-
kup pražský Miloslav Vlk.
Malostranský zvon Václav 
od 8. března 2010 zvoní od 
7 do 22 hodin, odbíjí každou 
čtvrthodinu.

ZVON VÁCLAV ZVONÍ UŽ 4 ROKY
Lidé se na něj složili ● Projekt starosty Petra Hejmy ● 
Zvonu na věži Besedy požehnal kardinál Miloslav Vlk

VYMYSLEL POŽEHNAL

Národní 
divadlo

Starosta 
Petr Hejma

Kardinál 
Miloslav Vlk

Malostranská 
beseda

Malostranské 
noviny, leden 2010

Zvon 
Václav

Takový zvon 
nemají ani 
ve Vatikánu

KampaNula

POŘÁDÁME:
● Středa - čtvrtek 
30. 4. - 1. 5. v noci 
Šamanské  a keltské bub-
ny za Prahou.

● Středa  14. 5., 17.30 h
Malostranské pivovárky:  
Na zdraví Karla IV. - Dr. 
Kábele.

● Středa 28. 5., 17.30 h
Vojta Náprstek, jeho mu-
zeum a co všechno Če-
chům dal - Ing. Hejma.

● Středa 11. 6., 17.30 h
Toulka: Dienzenhofferov-
ské stavby - Dr. Kábele.

● Čtvrtek 19. 6., 18 - 21 h
III. prostřený stůl na Mal-
tézském náměstí - Bene-
fice pro Konzervatoř Jana 

Deyla a také Nadaci Arte-
vide.

PODPOŘÍME:
● Pondělí 26. 5., 16 h
Literární výlet Eugena 
Brikciuse.

V ZÁŘÍ A DÁLE:  
● Čtvrtek 11. 9. 
Prostřený stůl na Betlém-
ském náměstí v rámci III. 
Open Air festu Betlémák.

● Sobota 20. 9. 
Malostranské vinobraní
na Kampě.  Horňácká mu-
zika, víno, zpěv.

Učené toulky: 
Petřín - J. Rybář. Vyše-
hrad - R. Händl. Staro-
městský orloj, Žižka, Ne-
věstince - Dr. J. Sedmík

S BRAŠNOU A VE STŘEHU

● Středa 16. dubna (sraz 17.30 h 
u Zrcadlové síně) ● Úplněk - je vidět Sněžka! 

● Děkujeme za pomoc  ředitele 
Národní knihovny Dr. Tomáše Böhma

Učená toulka: Klementinum i z věže

TOULKA V SEDĚ: Střípky raně 
středověké uliční sítě 

v prostoru dnešní Malé Strany
Tuto toulku konanou 
12. března v prostorech 
Klubu Za starou Prahu 
(v Juditině věži) zorgani-
zoval Ing. Jan Zemánek. 
Hlavní přednášející oso-
bou však byla archeolož-
ka Dr. Čiháková z Praž-

 Střípky raně  Střípky raně 

v prostoru dnešní Malé Strany
ského památkového ústa-
vu. Účastníci byli sezná-
meni s uliční sítí v pro-
storu Malé Strany a Hra-
du. Jednalo se o první 
komunikace v tehdejším 
pražském podhradí, tedy 
v 10. století. Uliční síť je 

výraz trochu nadnesený. 
Velká většina bývalých 
ulic je překryta pozdější 
zástavbou. 
Neexistovalo Malostran-
ské náměstí, Nerudo-
va ulice, dnešní Tržiště 
bylo už za opevněním. 
Jediné, co se nezměnilo,
byl Pražský hrad. Cesty
k němu ale vedly jinudy
než dnes. Cesta v mís-
tech Mostecké ulice, ved-
la zhruba v hloubce 3 m 
pod dnešním povrchem. 
Byla to dřevěná cesta, 
která mířila k vodě - tedy 
k brodu a případně i mos-
tu (dřevěnému). 
Na místě dnešního Hor-
ního  Malostranského ná-
městí byla bažina, přes 
kterou šla vstupní dřevě-
ná cesta od opěvnění.
Od 17 účastníků vybráno 
pěkných 770 Kč na ná-
jem a benefi ční aktivity 
KampaNuly.

Richard Händl

V Klubu 
Za starou Prahu



Glosa
Chlebíčková 
hierarchie 

hy 1 ke svému jednání. 
Zde obsadí stůl ve tvaru 
podkovy určený jen pro 
ně.  Ve zbytku místnos-
ti sedávají zaměstnanci 
radnice, co se občas musí 
jít potit ke stolečku, tvo-
řící svým umístěným 
středobod sálu, a tam re-
ferovat o své práci. 
Úplně vzadu u zdi se krčí 
řada židlí určená pro ob-
čany, tedy pro ty, kvůli 

kterým se to vše tady 
koná. U okna ještě stojí 
dlouhý stůl. Prohýbá se 
pod občerstvením, které 
dosyta uspokojuje po-
třeby zastupitelů. Prim 
zde hraje obložený chle-
bíček. Je podáván všem, 
kromě... občanů. Proto 
zadní řadu židlí můžeme 
oprávněně nazvat hlado-
mornou. Normální člo-
věk nepřijde na jednání 

zastupitelstva jen tak. Až 
po vyčerpání všech mož-
ností, když na radnici 
nepochodil, obětuje den 
dovolené a jde hladovět 
do poslední řady jedna-
cího sálu. Když je po ně-
kolika hodinách vyzván, 
aby usedl na zmíněný 
středobod, neboli stolek 
pro hovořící nečleny za-
stupitelstva, ještě nemá 
vyhráno. Musí zastupi-

tele svým vystoupením 
skutečně zaujmout, ti se 
totiž všemi svými smysly 
soustředí na jedinou věc, 
totiž aby jim nespadla 
okurka. Občan tak sice 
má ze svého místa mož-
nost zjistit, kterému jeho 
zástupci chybí šestka vle-
vo nahoře, ale zda takové 
poznání umožní vyřešit 
jeho problém, těžko říci. 

SN duben 2014

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

V sále paláce Žofín se 
scházejí zastupitelé Pra-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce
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Dopis

Dobrý den,
přestože už spoustu let 
nebydlím v Praze, často 
sem jezdím a velice rád si 
vždy přečtu úžasné Sta-
roměstské noviny. 

Miroslav Halaška, 
Vamberk

Děkujeme za 
tyto noviny!

Staroměstské noviny 
č. 3, březen 2014

Báseň

Maratónců dusot 
Prahou zní...
Ti běžci! Svaly, 
džungle šlach. 
Špek není...
Já sedím sám, obézní...
Proč nejsem
z daleké Keni?

Pak přišel holub
bazilišek ptačí
a v očích běs mu plál:
„Dál kávy litry pij 
cigaret vykuř milióny. 
Pak brzy budeš 
ještě dál, než v Keni.“

O. H.

inzerce

MARATÓNCŮ DUSOT 
PRAHOU ZNÍ

Zdravím redakci,
tyhle noviny, to je prostě 
paráda. Přesné aktuální 
informace, nadhled, leh-
kost. Díky za ně.

Jaroslav Vrba, 
bývalý novinář

ZVON VÁCLAV ZVONÍ UŽ 4 ROKY

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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Kulturní nástěnka    
DUBEN - KVĚTEN

Koncert - So 19. 4. v 21 h - TOMÁŠ 
LIŠKA - DANIELE DI BONAVENTU-
RA - DAVID DORŮŽKA: INVISIBLE 
WORLD - Občanská plovárna, The Loop 
Jazz Club, U Plovárny 8 - Trio a jazz.

 

Dětem - 19., 26., 27. 4. v 15 h - JAK 
PAN SLEPIČKA A PANÍ KOHOUT-
KOVÁ MALOVALI VAJÍČKA - Veliko-
noční trhy, Staroměstské nám. - Divadélko 
Romaneto. www.divadelkoromaneto.cz

Výstava - Do 26. 4. - KRYSTALIZA-
CE - Galerie U Zlatého kohouta, Michal-
ská 3 -  Obrazy. Vystavují: M. Kryzhaniv-
ská, J. Petrová, L. Senchuk, R. Tarasov. 
www.guzk.cz

Koncert - Pá 2. 5. v 21.30 h - JERE-
MY PELT QUARTET - Reduta Jazz 
Club, Národní třída 20 - Koncert newyor-
ské trumpetové hvězdy. www.reduta-
jazzclub.cz

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

Old Fashion Trio 
hraje U Rotundy

Úžasné Old Fashion Trio, 
které vystupuje ve slo-
žení Darja Kuncová, 
Václav Kupka, Víťa 
Marek, zahraje 24. 4. 
od 19 hodin v hospodě 
U Rotundy (K. Světlé 17). 
„Uslyšíme světové i české 

nejen jazzové evergree-
ny, vstup je volný,“ zve 
na akci personál restau-
race. Místa na koncert 
tria, jehož členové hrají 
také v Divadle Semafor 
nebo s Banjo Bandem I. 
Mládka, lze rezervovat na 
tel. č. 224 227 227.

Cornwallský deník 
se křtí 

Křest zbrusu nové kni-
hy Cornwallský deník 
Dáši Nové proběhne 17. 
4. v galerii Art Space v Ře-
tězové 7. Kromě živé hud-
by, tomboly a půvabných 
kmoter se můžete také po-
kochat výstavou fotografi í 
s názvem Cornwall oči-
ma Nicol Soukupové.

Troják pro náročné 
diváky

Máte rádi Dejvické di-
vadlo, Činoherní klub 
i Divadlo Na zábradlí? 
Nenechte si ujít možnost 

Anna 
Šišková

HEREČKA

Miroslav 
Krobot
REŽISÉR

Martin 
Falář
REŽISÉR

Old Fashion Trio zahraje s chutí v hospodě U Rotundy.

zakoupení tzv. Trojáku, 
tedy společného předplat-
ného do těchto tří divadel. 

Astorka přijede 
do Prahy

Bratislavské Divadlo AS-
TORKA Korzo ´90 přive-
ze 25. 4. do Divadla Bez 
zábradlí představení Idi-
ot v režii M. Krobota.  
Těšte se např. na herecké 
výkony A. Šiškové, M. 
Labudy ml., M. Miez-
ga a dalších.  

 
Masaryk s Čapkem  
přímo v Rock Café

Divadelní soubor Sek-
tor pro hosty v čele 
s režisérem Martinem 
Falářem pronikl do 
Rock Café. Fanoušci tam 
mohou např. 30. 4. od 
20 h shlédnout předsta-
vení Mlčení s T. G. Ma-
sarykem. V roli Masaryka 
Jiří Pěkný.

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

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu

těchto novin.

www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,

257 531 839

Zde může být 
váš inzerát!

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Dočasná sleva 20 %



Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Franz Kafka: Proměna (XXI.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Brouk Řehoř prosí 

skrze dveře prokuristu o shovívavost. 

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

A zatímco to všechno Ře-
hoř ze sebe o překot chr-
lil a sotva věděl, co říká, 
snadno se, patrně díky 
cviku, který získal v po-
steli, přiblížil k prádelní-
ku a pokoušel se teď po-

dle něho vztyčit. Skutečně 
chtěl otevřít, skutečně se 
chtěl ukázat a promluvit 
s prokuristou; byl žádos-
tiv dovědět se, co řeknou 
ostatní, kteří po něm teď 
tak volají, až ho uvidí.
Jestli se polekají, nebude 
už mít Řehoř...

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

Otázka: Na jaké budově je 
tato socha? Nápověda: Stojí 
naproti Národnímu divadlu.
Foto poslala do redakce paní  
Jarmila Kostkanová.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Pomník mistra Jana Hu-
sa od Ladislava Šalouna na Staro-
městském náměstí. Správně: Ale-
na Ježková, Jan Drahokoupil.

www.malostranskenoviny.eu

Brouk doufá

Co nového 
za vodou[ [

Herečka Národního divadla
Jarmila Horáková

Jarmila Horáková (1904 
- 1928) byla zářivá herec-
ká hvězda 20. let. Aktivně 
se věnovala atletice, díky 
níž měla krásnou a pruž-
nou postavu. 
Od roku 1926 hrála v Ná-
rodním divadle. Zemřela 

nečekaně ve 24 letech na 
zhoubný nádor na moz-
ku. Režisér Jiří Frejka vy-
dal její osobní deník pod 
názvem Deník Jarmily 
Horákové. Hrála napří-
klad ve fi lmu  Pohádka 
máje (1926). 

Jiří 
Frejka, 
přítel

Karel 
Anton, 
režisér

Marie 
Laudová, 
učitelka

inzerce

Sudoku pro  
nenáročné

NÁVOD: Součet v kaž-
dém řádku a sloupci je 6.

12
1

3
2

3

3
1
2

3
3

3

2
2

1

Příště: Co řekne rodina 
a prokurista, až uvidí brou-
ka? Pochopí to? Klepne je 
pepka a bude hotovo?

inzerce

PRO LÍNÉ        LÍNĚJŠÍ

inzerce

Jarmila zemřela 
ve 24 letech
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Elmar 
Greif

Vážení přátelé,
dovolte mi popřát Vám 
příjemné prožití Veliko-
noc. Jsem velmi rád, že 
v tomto čase zahajujeme 
naši spolupráci se Staro-
městskými novinami, kte-
ré osobně vnímám jako 
cestu k Vám, občanům.  
Hotel The Augustine je 
komplexem sedmi histo-
rických budov, kdy každá 
z nich je nedílnou součástí 
české historie. Bude nám 
potěšením se o ni s Vámi 
podělit.
Přijďte si zavzpomínat do 
legendární svatotomášské 
pivnice nebo ochutnat svá-
teční menu do restaurace 
Elegantes. Užijte si poho-
du v zahradách, o které pe-
čujeme společně s mnichy, 
žijícími v budovách hotelu. 
Těšíme se naviděnou. Za 
celý tým generální ředitel 

Elmar K. Greif

Těšit se můžete na tra- 
diční česká jídla a dob-
roty se svatotomášským 
pivem nebo sezonním piv-
ním speciálem z pivovaru
pana Matušky. Živá hud-
ba. Těšíme se i na Vaše dě-
ti, pro které bude připra-
ven zábavný program.

THE AUGUSTINE, Letenská 12/33, Praha 1, 118 00 ● Tel.: (+420) 266 112 233 
recepce: 266 112 242 ● E-mail: info@augustinehotel.com ●  www.augustinehotel.com

PROGRAM
● Zelený čtvrtek (17. 4.): Speciální velikonoční nabíd-
ka Káva & Koláč za 190 Kč  v baru 1887
● Velký pátek (18. 4.), 7 - 13 h: 1887 Bar. Dokona-
lé koktejly od oceňovaného barmana Tomáše Čambala, 
Funky & Jazz lounge mix našeho Dj´
● Bílá sobota (19. 4.),17 - 23 h: U Svatého Tomáše - Čes-
ká kuchyně a unikátní svatotomášské pivo, živá hudba
● Velikonoční neděle (20. 4.), 10 - 14 h: Velikonoč-
ní brunch s českými velikonočními tradicemi v restauraci 
Elegantes, 17 - 23 h: U Svatého Tomáše - Česká tradiční 
kuchyně a unikátní svatotomášské pivo, živá hudba
● Velikonoční pondělí (21. 4.), 7 - 13 h: Ranní královská 
hostina. Bohatá snídaně formou buffet s českými veliko-
nočními tradicemi v restauraci Elegantes. 17 - 23 h: U Sva-
tého Tomáše - Česká tradiční kuchyně a unikátní svatoto-
mášské pivo, živá hudba

HOTEL THE AUGUSTINE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Legendární pivnice 
U Svatého Tomáše 
se opět otevírá
Známá malostranská pivnice U Svatého 
Tomáše bude otevřena od Bílé soboty do 
Velikonočního pondělí vždy od 17 do 23 h.
Čepuje se unikátní svatotomášské pivo.

Bramborový krém, uzený pstruh, křepelčí vejce........85 Kč
Zadělávané hovězí dršťky, špenát, domácí brioška...149 Kč
Grilovaná domácí pivní klobása, 
salát s křenem a jablky, hořčičná omáčka................124 Kč

UKÁZKA Z MENU

Tradiční české Velikonoce 
v hotelu The Augustine

Pivnice 
U Svatého 

Tomáše
VELIKONOČNÍ MŠE v kostele u sv. Tomáše
● Zelený čtvrtek (17. 4.) v 17 h: Večerní mše na pa-
mátku Večeře Páně ● Velký pátek (18. 4.) v 17 h: 
Obřady Velkého pátku ● Bílá sobota (20. 4.) v 10 h: 
Zpověď a žehnání pokrmů. Ve 20 h:  Velikonoční vigilie 
a Vzkříšení ● Velikonoční neděle 21. 4. v 9.30 h: Čes-
ká mše svatá ● Velikonoční pondělí 22. 4. v 9. 30 h:
Česká mše svatá



Příští číslo vyjde
15. května

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

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

HELENA ČELIŠOVÁ
Středisko sociálních služeb

Za to že chodí 
s paní Kyliáno-
vou (102 let),
nejstarší občan-
kou Prahy 1, 
na balet.

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

„Vždy se tak dozvím, co 
se děje v té kouzelné vísce 

zvané Staré Město.“ 
Slepička paní Kohoutková 

v podání Jarky Nárožné 
z Divadélka Romaneto

inzerce

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

KLAUDIE
V dubnu jí bude kulatých 

deset let. Gratulujeme!
 Foto poslala: Božena 
Hemská, Ovocný trh

Zvířata 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

DVA POSLANCI: „Četl jsem dneska inzerát: Koupím vilu od poslance 
za cenu, kterou uvedl v majetkovém přiznání.“ „Tak to je podpásovka!“

Vojta 
Náprstek

Tomu 
tedy říkám
nabídka!

Sloupek Václava Koubka
HARMONIKÁŘ 
Václav Koubek si rád 
žije na Starém Městě 
Na Můstku. 
Jak sám říká, odjíždí, 
jen když musí a když 
už musí, tak musí.
Teď píše pro STARO-
MĚSTSKÉ NOVINY 
na pokračování 
povídky, které velmi 
rádi uveřejňujeme. 

Asistent režie má často 
za úkol vytipovat místa 
vhodná pro natáčení. Ob-
zvláště je-li režisér plod-
ný, se improvi-
zuje. Byl jsem 
vyslán, abych na-
šel v okolí naše-
ho natáčení cha-
loupku pro do-
kreslení koloritu. 
Hodinku jdu lesem a za 
lesem a za kopcem vy-
stoupí jako vymalovaná 
chaloupka s výhledem do 
údolí. 
Babička před ní na lavič-
ce posedává a vyhřívá se 
na jarním slunci. V její 

zahrádce se červenají 
první jahody, na stromě 
dozrávají třešně, záhon-
ky pilně vysázeny mladou 

zeleninou a plaň-
ky plotu zdobí 
barevné džbánky.
„Odkudpak jdete, 
panáčku?“ Oslo-
ví mne stařenka, 
když se přiblížím 

k domku. 
„Máte tady krásně,“ po-
vzdychl jsem si a husičky 
za domkem mi hlasitě 
přitakaly. 
„Všude je krásně,“ usmá-
la se stařenka. 
 -Pokračování příště-

Seriál

Vyhlídka (I.)

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recep-
ci. 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 ka-
várna Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát 
Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 
3. 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 Cof-
fee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restaurace Gur-
mán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Re-
voluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. 
Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Pan-
ská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, So-
fi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace 
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. 
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 
17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café Therapy, 
Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. Malo-
stranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské paro-
plavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kan-
celář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum, Vodičkova 
18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, 
Palackého 15. Maso Turek, Jindřišská 23. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Ob-
čanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1.

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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16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

včasný zápis
•Raketa Head zdarma, 
•nebo SLEVA 20 %
•Nábor duben 2014
•+ příměstské tábory v létě
www.tallent.cz

KURZY TENISU

Tel.: 777 260 262
info@tallent.cz


