Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

PRVNÍ 11vý0rolečít
ČECH
NA MĚSÍCI

ANTONÍN
DVOŘÁK

SN TRICET

na tel.
číslo

Staroměstské
servírky
Kapitán Korda

NA STOP Ě



SLEČNA TEREZKA

Slečna Terezka Aujeská
z Lokálu Dlouhá (Dlouhá 33).
Roznáší bezvadnou tankovou
Plzeň za á 42 Kč

Foto: Roman Korda

Čís. 5/ roč. V
15. května 2014

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

NENECHTE SI UJÍT

str. 8

Antonín Dvořák
v otevřené rakvi dne
5. května 1904

Vše o Dvořákově
měsíční misi čtěte
na str. 6 a 7

NAUČNÁ TOULKA

inzerce

Poliklinika

viz str. 4

na Národní

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

Navštivte novou
thajskou restauraci
na Starém Městě
v Dušní ulici.

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

Více info str. 3

Více info na str. 12

www.farrango.cz

Více info na str. 3

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

Více informací na str. 9.

www.penshop.cz

HOTEL
THE AUGUSTINE PRAGUE
SLAVÍ 5 LET!

Letenská 12/33,
Malá Strana, Praha 1

www.augustinehotel.com
Více info str. 11

Zde muže
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
www.vojanovysady.cz
Tel.: 602 200 249,
257 531 839

Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

Žertovná koláž: Ondřej Höppner

PO STOPÁCH
VELIKÁNŮ HISTORIE
ČESKÉHO SPORTU

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

21°C

ČERVEN: Když nad

Týnem večer zamží, ráno
ohřeje se každý.

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!

Rajská polízanice
Vykutej ze záhrádky
ošatku rajských jablek,
mrskni je do dřezu a důkladně opláchni. Potom
vem ostrý nůž a pečlivě
je všechna oloupej...
www.rettigova.lukul.cz

Číslo měsíce

110

let uplynulo od
smrti Antonína
Dvořáka, skladatele č. 1

Úvodník

Perlivou
nebo jemně
perlivou?
Vždyť já bych, jářku, nepoznal rozdíl, ani kdybych je měl před sebou
obě! Jako by otázek nebylo dost i tak.
Denně musím podstoupit tento rozhovor: „Co
si dáte k pití?“ „Kofolu.“
„Kolafantasprajt.“ „Tak
minerálku.“
„Perlivou
nebo neperlivou?“ „Perlivou.“ „Jemně perlivou
nebo jen perlivou?“ „Perlivou.“
Nehledě na to, že jde o jazykolam a člověk se cvičí
v mluvě, zde žádnou výhodu nespatřuji. Proto
příště: Vodu z vodovodu.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin



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

Zahrada za chrámem Panny
Marie Sněžné už otevřena
Jungmannovo nám. U kostela Panny Marie
Sněžné byla otevřena
nová zahrada. Vchod
vede gotickou bránou.
V zahradě je vzrostlý
kaštan.
Zpřístupnění
zahrady je dílem společné iniciativy občanů,
františkánů i vlastníků
a provozovatelů budov
v okolí. Přilehlá restaurace U Pinkasů byla ve
druhé polovině 19. století
střediskem českého vlastenectví.

Mniši u brány
zahrady

vína. Zástup těch, kteří si
přišli pro podpis nebo
pro víno se táhl skoro až
do Vodičkovy ulice.
V Praze bydlel v luxusním hotelu Augustine na
Malé Straně. Zdržel se
prý déle než plánoval.

Anketa Staroměstských novin

Jaká první skladba
se hrála na Měsíci?

Markéta
Mališová

Martin
Bursík

Petr
Skála

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Vnuk vydavatele
Humorist. listů

Orlojník Staroměstského orloje

„Nevím, ale
Armstrong řekl:
Malý krůček pro
člověka, velký
krok pro lidstvo.”

„Symfonie
Novosvětská
od Antonína
Dvořáka. Mně
bylo tehdy 10.”

„Myslím, že
Dvořákova
symfonie
Z Nového
světa.”

Slávek
Janov

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Populární herec
a vášnivý kuchař

„Napadl mě
Beethoven,
ale pak jsem si
uvědomil, že
Novosvětská.”

„Byla to píseň
Šakal Makal od
Divadélka Romaneto. Nebo
Jožin z bažin?”

„Tady zkrátka
není co
dodat:
Novosvětská!”

Odborník přes
Rychlé šípy

Nové zprávy
ze Starého Města
Taxikáři mají
velký strach

Staré Město - Taxikáři mají po nedávných
vraždách strach. Vrah
taxikářů si mávl na
svou oběť v centru.

Horáková
ostrouhala

Herec Pierre Richard
podepsal 500 vín
Vodičkova - To ale byla
fronta! Několik set lidí se
přišlo koncem dubna podívat na francouzského
komika Pierra Richarda
(např. film Velký blondýn s černou botou).
V Praze byl představit svá

Zpravy

Foto: www.praha1.cz
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Dům Quadrio
skoro hotov
Národní - Nejdražší developerský projekt, který bude
v letošním roce v Česku
dokončen, dům Quadrio,
se blíží do finále. Stanice metra Národní otevře
(nově opravená) začátkem
července. V horních patrech Quadria bude sídlit
majitel: Firma CPI miliardáře Radovana Vítka.
inzerce

Vodičkova - Radní zamítli návrh na pomník
popravené komunistky Milady Horákové
v Praze 1. Ke schválení
chyběly pouhé tři hlasy.
Horáková byla v roce
1950 popravena za údajnou vlastizradu.

Tramvaje
normálně až
v červnu
Václavské nám. - Opravy kolejí kolem Václaváku (Lazarská, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí) potrvají
bohužel až do 27. června.
Začaly 26. dubna.
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Jak zloděj elegán uloupil
zlatý šperk ve tvaru kočky

Dívka ze str. 3
Na můj
pas kolku
netřeba

DRAMA V KLENOTNICTVÍ VE SPÁLENÉ ULICI
Muž si
prohlíží
zboží

Pomalu míří
ke dveřím
(šperk
v ruce)

Rok
1914

Foto: Youtube

ště
KRÁSNÁ BERTA: BOJOVNICE
ZA BEZVÍZOVÝ STYK
Zloděj

Víte, že...
Nejdražší šperk na světě
se jmenuje Pink star,
stojí 1,5 miliardy korun.

Slečna Berta Čulíková z Kozí
ulice bojovala za možnost
cestování bez dokladů. Výhodně
se vdala do Jižní Afriky.

Malý oznamovatel
Zrychluje a jde
ven. Tašku
a sako nechává
na místě

Prodavačka
při krátké
Jan Říha
(v
rvačce
upadla

Foto: Archiv Jana Říhy

Spálená - Tmavý svetr, modré kalhoty, sako.
Elegantně oblečený muž
se ve zlatnictví zdržel asi
15 minut. Pídil se po tom,
který šperk je nejdražší.
Nakonec ho s pomocí
prodavačky našel: Zlatý
náramek s přívěskem ve
tvaru kočky za pěkných
30 tisíc korun.
Jak ho měl v ruce,
udělal pár kroků ke
dveřím. Tašku a sako
nechal na místě. Prodavačka šla za ním, ale ne
dost rychle. Muž otevřel
dveře směrem k sobě
a dral se ven. Prodavačka s kolegyní s ním chvíli
zápasily, ale uprchl. Znáte ho? Volejte tel. č. 158.

PÁDNÝ DŮVOD, PROČ INZEROVAT
VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH
Protože jsou to jediné noviny u nás,
které se dají číst. Vycházejí pravidelně
v nákladu 10 tisíc výtisků již od roku
2010. Po celé Praze je přes 50 odběrních míst. Čtenost je odhadována na 40
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

inzerce

Poliklinika na Národní

Nová thajská restaurace
na Starém Městě
Obědové menu za 130 Kč
Degustační menu
Asijské speciality
Otevřeno denně 11.30 - 23.00 h

Adresa: Dušní 15, Praha 1

Telefon: 224 815 996

www.farrango.cz

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

Vážení a milí spoluobčané!

Zima byla velice krátká, což
vysvětluje rychlý nástup jarního nachlazení a angíny.
Příznaky nepodceňujte, řádně se vyležte, při zhoršení navštivte lékaře. Na jarní výlety
doporučujeme vzít si s sebou
antihistaminy proti alergii či
štípnutí hmyzu. Předcházejte
i úrazům a nezapomeňte na
protahování nejen před tím prvním „letním“
cvičením, ale i po něm. Po návratu domů se
pečlivě zkontrolujte, zda nemáte klíšťata. Případů encefalitidy bohužel přibývá. Ideální je
proto nechat se u nás naočkovat. S případnými
nejasnostmi Vám rádi poradíme!

Pro další dotazy:
U nás najdete propoliklinika@narodni.cz fesionální zdravotní
péči poskytovanou 22
Poliklinika na Národní, odborníky různých
Národní 9, 110 00
oborů včetně odběroPraha 1
vé stanice.
Jsme tu pro vás.
Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

U Nové scény rozmačkala
tramvaj auto s párem

Rozmačkané auto
u Nové scény

Národní - Na křižovatce s ulicí Karolíny Světlé se nedaleko Nové scény Národního divadla střetla tramvaj s osobním autem. Těžce zraněného řidiče a jeho

spolujezdkyni museli
z vraku modrého auta
vyprošťovat záchranáři
i hasiči. V tramvaji nebyl nikdo zraněn. Hasiči bránili kolemjdoucím ve výhledu.

Paráda! Oáza u Náprstků,
Vojta teď bude promítat
Betlémské nám. - Dvorana Náprstkova muzea
se nám proměnila během
krátké doby před očima.
Vzniklo zde malebné náměstíčko s novými stromy

a travnatá plocha s prolézačkou ve tvaru historické
lodi pro naše nejmenší
Tato oáza u Náprstků však
pro nás chystá daleko více,
dokonce zde má být i Voj-

Dvorana muzea
květen 2014

Dvorana muzea
duben 2014
Náprstek

Loď
pro děti

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost

NOVINKY
OD KORMIDLA
NOVÉ MODELY
PARNÍKŮ

Parníky Vyšehrad a Vltava mají své nové modely.
Jsou součástí připravované série modelů všech
48 parníků paroplavby,
které se za posledních
150 let plavily po Vltavě.

FARMÁŘSKÝ KVĚTEN

Druhá polovina května
je doslova nabitá farmářskými akcemi.
17. 5.: Slavnost českých
růžových vín a klaretů na
náplavce.
21. 5.: bude představena
FARMÁŘSKÁ LOĎ.
30. - 31. 5: Festival
malých a mini českých
pivovarů - PIVO NA NÁPLAVCE.

tovo letní kino. Budou zde
pořádány výstavy, koncerty a další akce. Tak se
máme na co těšit. Více informací přineseme v dalším vydání. -hej-

STŘELECKÝ OSTROV
OTEVŘE SCÉNU

&

Otázky odpovědi
NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Jaký letos bude
Den Prahy 1?
Otázka čtenáře:
Jaký program jste, pane
starosto, připravili pro
letošní Den Prahy 1?
Starosta: Den Prahy 1
je letos spojen s významným výročím. Před 230
lety, tedy v roce 1784, se
spojila čtyři do té doby
samostatná pražská města - Hradčany, Malá Strana, Staré a Nové Město
- a vytvořila královské
hlavní město. Josefov byl
připojen v roce 1850 a pak
o sto let vesnice Vyšehrad
a Holešovice. Další obce
a osady následovaly.
I letos se do oslav Dne
Prahy 1 zapojila divadla
ABC a Rokoko a na své
si opět přijdou děti i dospělí. Na ty první čekají
například kreativní dílny, pohádky, lekce tance

NAŠE MOŘE

PRIMÁTORKY

12. 6. v 10 h na Kampě
pokřtí starosta Lomecký
novou známku s parníkem FRANTIŠEK JOSEF
I. a knihu Miroslava Huberta Historie založení
pražské osobní paroplavby v roce 1865.

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

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák zve
na projížďku

4. 6.: Unikátní výstava
o Rakousko - uherském
válečném námořnictvu.

NOVÁ ZNÁMKA

a malování na obličej.
Starší návštěvníci se pak
mohou těšit na prohlídky
divadelního zákulisí, fotografování v kostýmech
či výstavu. Zapomenout
určitě nesmím na soutěžní kvíz: v obou divadlech
a v přilehlých pasážích
bude pět stanovišť. Každé z nich bude přibližovat vybranou část Prahy 1
a na každém bude stát
historická osobnost, úzce
spjatá s danou částí, jejíž
totožnost budou muset
soutěžící odhalit.
Podrobnosti: www.praha1.cz a www.mestskadivadlaprazska.cz

GRAND BOHEMIA
vyplula na Vltavu

1. 6. je Dnem dětí. Paroplavba chystá překvapení
během otevření letní scény Malostranské besedy
na Střeleckém ostrově.

6. - 8. 6. vyplujeme s parníkem VYŠEHRAD na
PRAŽSKÉ PRIMÁTORKY.

Zpravy

Grand Bohemia,
pražská senzace
Nejmodernější pražská loď byla 7. 5. představena a uvedena do provozu na historickém přístavišti Kampa. Kmotry nového plavidla se stali radní Lukáš Manhart, místostarosta Prahy 1
Daniel Hodek a stříbrný olympionik Vávra Hradílek. Kardinál pražský Dominik Duka jí požehnal 15. května v rámci Svatojánských NAVALIS.

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

Milí Staroměstští,
všichni jsme rádi, když se kalendář přehoupne a nastoupí červen. Děti se už těší na
prázdniny.
Období 28. 5. - 5. 6. nazývali
naši předkové FORTUNÁTSKÉ JARO, které je dosti
suché a bylo často provázeno procesími za déšť. Říkali:
O SV. FORTUNÁTU, KAPKA
DEŠTĚ MÁ CENU DUKÁTU
(1. 6.). Poté přicházejí VÍTSKÉ DEŠTĚ (6. 6. - 18. 6.):
MEDARDOVA KÁPĚ, ČTYŘICET DNÍ KAPE. Deštivo
bývá i začátkem června, ale
zato se prodlužují krásně
dny: NA SV. VÍTA HLAVA
JEŠTĚ NELEŽÍ A U ZADNICE SVÍTÁ. Veselý obsah poslední pranostiky je velmi výstižný. V týdnu mezi 13. až 19.
červnem je nejranější východ
slunce a nejpozdější západ.
Naše parníky jsou pro Vás
připraveny doslova od rána
do noci, za sluníčka i v dešti.
TĚŠÍME SE NA Vás hlavně
na palubě nové moderní lodě
GRAND BOHEMIA každou
hodinu na Kampě!!!

5

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Reprezentační ples
Prahy 1 na Žofíně
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz

Pracovník
měsíce
KVĚTEN

Pavel
Ganišin
Údržbář
na radnici

Hvězdný vrchol plesové sezóny 2014

Dara
Rolins

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

Starosta
O. Lomecký
a M. Kalousek

Tuto
stránku
sponzoruje
MČ
Praha 1

Víte, že...
Ples je společenská
událost slavnostní povahy spojená s tancem
za zvuků hudby.

STRUČNĚ
Z RADNICE

Den dětí na Žofíně

MČ Praha 1 zve na Dětský den na Žofíně aneb
S dětmi za zvířátky. Kdy:
Čtvrtek 29. května od 9
do 16 h.

Starosta Oldřich
Lomecký při tanci
s tiskovou mluvčí MČ
Praha 1 Veronikou
Blažkovou

Rej

Začala akce Cihla

Celostátní beneﬁční kampaň na podporu lidí s mentálním postižením začala
v ulicích Prahy. Princip je
v tom, že koupí cihly lze
podpořit charitu. Akci pořádanou občanským sdružením Portus, podporuje
i MČ Praha 1.

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 18,
115 68 Praha 1, k rukám Radky
Jiříkové.
Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel
bude písemně kontaktován.

Májka měla padla

Před radnicí ve Vodičkově ulici studenti porazili
dne 30. dubna májku.
V rámci majálesu reprezentovali vysoké školy ČVUT,
ČZU, UK, VŠE a VŠCHT.

Sbírka na úřadě

Pracovníci Úřadu Městské části Praha 1 se zapo-

Foto: MČ Praha 1

Dne 11. dubna se konal
na Žofíně Reprezentační
ples Prahy 1. Tentokrát
byl pojmenovaný Hvězdný. Sešli se tu například:
manželé
Heřmánkovi, Miroslav Kalousek,
Miss Jana Doleželová,
Dara Rolins, cvičitelka
Hana Kynychová, kapela
Olympic, Ondřej Ruml,
Vašo Patejdl, Michaela
Nosková, Dasha a další.
Modely předvedla Miss
Gabriela Franková. Zahrál orchestr ZŠ Biskupská Big Band. Vystoupila
i vítězka pěvecké soutěže „Praha 1 hledá novou
hvězdu“ Petra Vašková.

Moc toho nenamluví, ale
o to víc pracuje. Co by to
bylo za radnici, kdyby kapaly kohoutky, nejezdily
výtahy a po chodbách
nesvítily žárovky. Pavla
mají všichni rádi, je šikovný a milý.

jili do sbírky na podporu
dobročinného obchodu
Restart Shop. Ten bude
v Biskupské ulici prodávat darované zboží.

Tábory HaFstudia

Letní příměstské tábory
HaFstudia budou 18. - 22.
8. a 25. - 29. 8.
Více: www.hafstudio.cz.

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 19, tel.: 221 097 280

Úřednická
anekdota
Přijde pán na úřad pro razítka, honí ho tam z místa na
místo a nakonec nezíská
nic. Jde si stěžovat šéfovi
a ten mu povídá: „Jo, kdybyste byl členem sdružení
PANDA, měl byste to vyřízeno hned.” „A co to znamená
Panda?” „Pan dá, já dám!”

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 od pondělí do pátku vždy od 8 h

youtube kanál
www.praha1.tv
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Zpravy

A. DVOŘÁK, PRVNÍ HUDE

Geniální skladatel byl napojený na hudbu j

„

9 dětí
Antonína
a Anny
Dvořák
krmí holuby

Je to jedna z nejznámějších melodií všech dob. Symfonie
Z Nového světa zazněla na Měsíci, když se noha prvního
člověka dotkla jeho povrchu. Autor symfonie, nejslavnější
český skladatel Antonín Dvořák zemřel v Praze před 110 lety.
Dne 1. května usedl Antonín Dvořák s rodinou
k nedělnímu obědu. Jeho
poslední slova byla: „To
se mi nějak točí hlava,
půjdu si lehnout...“

Bizoni

Dvořákova Symfonie č. 9
(Novosvětská)
vznikla
v době pobytu ve Spojených státech. U jejího
zrodu stála ideální shoda
okolností: silné dojmy
z nového prostředí, ﬁnanční nezávislost, pocit
velvyslance české hudby
a ambice nezklamat.
„Je to duch černošských
a indiánských melodií,
který zní v mé symfonii,“
řekl o ní Dvořák.
S indiány se ale Dvořák
nikdy nesetkal. Zřejmě
jen jednou: Pár let před
jeho odjezdem do Ameri-

ky se v Praze uskutečnilo
vystoupení skupiny Irokézů, kteří zde deset dnů
tančili, zpívali, stříleli
z luku a jezdili na koních.
A pak v New Yorku navštívil Dvořák Wild West
Show legendárního lovce
bizonů Buffalo Billa. Co
do černošských vlivů:
Dvořák měl rád černošského zpěváka H. T. Burleigha.

Triumf

Premiéra
Novosvětské
se konala 16. prosince
1893 v Carnegie Hall. Pro
Dvořáka (tehdy ředitele
newyorské konzervatoře) představovala vrchol
jeho umělecké dráhy.
Během mise na Měsíc
si Novosvětskou symfonii pouštěl do sluchátek
první muž na Měsíci Neil

Armstrong. Dotkl se měsíce 21. července 1969.
Dvořák měl velkolepý
pohřeb. Dav doprovodil
rakev až na vyšehradský
hřbitov.

Útěk

Antonín Dvořák se měl
původně stát hostinským.
Když ale otcova hospoda
zkrachovala, usedl za varhany.
Když mu bylo 10 let, projela vsí Nelahozeves první
parní lokomotiva. Tento
zážitek poznamenal Dvořáka na celý život.
V Praze se protloukal všelijak, jeho klíčový příjem
byl z výuky hudby.
Učitel Dvořák se zamiloval do své žačky Josefíny,
oženil se však s její sestrou Annou (stejný model
nacházíme i u Mozarta

Dvořák
s dcerou Magdou
Jejich
snímek
není znám

První tři děti zemřely: Otakar
(4. 4. 1874 - 8. 9.
1877) na neštovice. Josefa
(19. 8. 1875 - 21. 8.
1875), Růžena
(18. 9. 1876 13. 8. 1877) na
otravu fosforem.

Dav na pohřbu
a Haydna). Josefína se
vdala za hraběte Václava
Kounice (jeho matce, Eleonoře Kounicové věnovala Božena Němcová svoji
Babičku).
Dvořákovi přišli o tři prvorozené děti. Aby zapomněli, přestěhovali se z ulice
Na Rybníčku do Žitné 14.
Dvořákova klíčová díla: Rusalka, Stabat Mater,
devátá symfonie (Novosvětská). Velmi známá
je skladba Humoreska,
kterou složil ve vlaku.

Otýlie
1878 - 1905
manžel J. Suk

Anna
1880 - 1923

Magdalena
1881 - 1952
pěvkyně

Antonín II.
1883 - 1956

Otakar
1885 - 1961
kniha o otci

Aloisie
1888 - 1967

Víte, že

Novosvětská byla poslední, devátou Dvořákovou
symfonií. U devítky skončil
též Beethoven, Schubert,
Bruckner, Mahler a další.

DŘÍVE & DNES Roh ulic Rytířská a Na Můstku

Foto: Archiv, Martin Cibulka

1939

Dnes

Náhradní
kolo

VŠIMNĚTE SI: Dopravní strážník vlevo má velmi zajímavé návleky na rukou...

Kde to je

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE
starých a nových míst v Praze pořízené ze stejného místa na adresu:

redakce@staromestskenoviny.eu

Foto: Archiv

Dcera Otýlie
s Josefem Sukem,
budoucím slavným
houslistou

Zpravy

DEBNÍ KOSMONAUT

bu jako astronaut k mateřské lodi

„

i zear
8. 9.
eštoa
21. 8.
ena
6) na
rem.

Kalendárium
Starého Města
KVĚTEN

Emilián
Skramlík

Lenka
Reinerová

Therese
Brunetti

Jan
Štursa

POLITIK

Celé své hudební dílo,
všechnu svou slávu,
bych vyměnil
za jedinou lokomotivu

a
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HEREČKA

SPISOVATELKA

SOCHAŘ

Jan Štursa
*15. 5. 1880 Nové Město
na Moravě
†2. 5. 1925 Praha
Sochař. Zakladatel českého moderního umění.
Lenka Reinerová
*17. 5. 1916 Karlín
†27. 6. 2008 Praha
Spisovatelka, překladatelka. Psala německy.

II.
956

Therese Brunetti
*24. 12. 1782 Vídeň
†15. 5. 1864 Praha
Herečka Stavovského
divadla. Až do své smrti
věnovala každý den
alespoň jednu hodinu
péči o svou krásu.

e
967

Foto: Archiv

923

Emilián Skramlík
*11. 10. 1834 Praha
†21. 5. 1903 Praha
Komunální politik a výrobce nábytku. Za něj
začala stavba Rudolﬁna, pokročila výstavba
Národního divadla.

Neil Armstrong

Buffalo Bill

Antonín Dvořák
(*8. 9. 1841, †1. 5. 1904)
s manželkou Annou.
Byla o 13 let mladší,
přežila ho o 27 let.

ZHUBNĚTE DO PLAVEK SNADNO A RYCHLE!

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS

MILIONY SPOKOJENÝCH A HUBENÝCH ZÁKAZNÍKŮ DOPORUČUJÍ DIETNÍ LŽÍCI.

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.

●Malíř z Malé Strany
nabízí malířské a lakýrnické práce. Tel.: 774 007 145,
honza-malir@seznam.cz.
●Léčitelství
Patzak.
Celostními
masážemi
a dotekovou terapií odstraňuji bolesti svalů
a kloubů, ale i jiné nepříjemné pocity. Docházím také do bytů. Václav
Patzak, Havelská 12. T.:
725 773 290.
●Koupím rodinný domek do 100 km od Prahy. T.: 732 462 492.

●Úklid domů, bytů, firem. I vyklízení. Odvoz
a likvidace starého nábytku. T.: 722 608 008.
●Instalatér, topenář,
plynař. Opravy i výměny
baterií, WC, umyvadel,
radiátorů, sporáků. I větší práce. T.: 722 608 008.
●Pronajmu garáž, P 4,
Krč, 1500 Kč měsíčně. T.
večer: 724 802 409.
●Zdravotní potíže. Vyšetření živé kapky krve
Darkfield mikroskopií.
www.optimamedical.cz

Marie Vášová
*16. 5. 1911 Praha
†6. 8. 1984 Praha
Herečka vášnivého typu.
Členka činohry Národního divadla.

TUTO LŽÍCI A SPOUSTU DALŠÍCH DÁRKŮ ZAKOUPÍTE V PRODEJNĚ
ORIGINÁLNÍ DÁRKY NA JUNGMANNOVĚ 18, PRAHA 1
NEBO V E-SHOPU WWW.ORIGINALNIDARKY.CZ

INEC

HOST

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu
těchto novin.

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
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Zpravy

KampaNula

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

NAUČNÁ TOULKA PO STOPÁCH VELIKÁNŮ HISTORIE ČESKÉHO SPORTU

Foto: Archiv sbírek tělesné výchovy a sportu

Budoucí sportovní manažeři, studenti VOŠ ČUS,
oživují ve spolupráci se
Staroměstskými novinami
historii Českých „sportsmanů“. Pojďte s námi! Start
bude na Ovocném trhu
v neděli 25. května od 9 do
13 hodin.
První lyžování na Koňském trhu v roce 1887? To
byl Josef Rössler Ořovský
s bratrem Karlem na lyžích
dovezených z Kristiánie
(dnešní Oslo).
O 10 let později založen Český olympijský výbor v čele
s Jiřím Gutem Jarkovským.
A Vilém Goppold z Lobsdorfu? Bronzový šermíř z OH
v Londýně 1908. Pokud
vám tato jména mnoho

Naše akce

Co pořádáme nebo podporujeme
Středa 28. 5. 17.30 h Učená toulka:
Vojta Náprstek a jeho muzeum.
Přednáší Ing. Petr Hejma
POŘÁDÁME:
Neděle 25. 5. 9 - 13 h
Naučná toulka Po stopách velikánů historie
českého sportu. Ořovský,
Jarkovský, Frištenský. Na
Ovocném trhu.
PODPORUJEME:
Pondělí 26. 5. 16 h
Literární výlet Eugena
Brikciuse.
POŘÁDÁME:
Středa 11. 6. 17.30 h
Učená toulka: Dienzenhofferovské stavby. Přednáší Dr. Josef Kábele.
POŘÁDÁME:
Čtvrtek 19. 6., 18 - 21 h
III. PROSTŘENÝ STŮL
na Maltézském náměstí.
Benefice pro Konzervatoř
Jana Deyla a Nadaci Artevide.

neříkají, vězte, že to byli
sportsmani čili sportovníci
„….kteří klestili cestu sportu v naší zemi, často nepochopeni, mnohdy vysmíváni, považováni za blázny
a darmošlapy, a přesto znovu neohroženi pokračovali
na cestě za svou hvězdou“.
Pojďte s námi, vezmeme
vás na Naučnou toulku po
stopách těchto lidí, kteří
měli nejen statečná srdce,
ale i schopnost vidět do budoucnosti a tušili, co jednou
bude znamenat sport v životě člověka (řečeno slovy
Václava Paciny autora knihy Sport v Království českém).
Najdete nás v neděli 25.
května od 9 do 13 h na

historickém Ovocném
trhu na Starém Městě.
Vyzvedněte si itinerář trasy
a projděte se Prahou, kde
vám průvodcem budou naši
studenti. Pokud dojdete až
do cíle na Strahov, čeká vás
tu pravá sportovní veselice
i s hudbou a občerstvením!
A ještě můžete vyhrát motokolo…
A pokud byste měli chuť
svést se na velocipedu
o něco dřív - přijďte k nám
na Strahov už v pátek 16.
května v 17 h a přidejte se
ke Spanilé jízdě velocipedistů Prahou! Ať společně
oživíme sportovní tradice!
Srdečně zvou studenti Vyšší
odborné školy ČUS – www.
vos-cus.cz

Učená toulka: Klementinum
z věže po točitém schodišti

V září:
POŘÁDÁME:
Čtvrtek 11. 9.
II. PROSTŘENÝ STŮL
na Betlémském náměstí
v rámci III. Open Air Festu Betlémák. Živá hudba
a ochutnávky.

Věž Klementina

PODPORUJEME:
Sobota 20. 9.
Malostranské vinobraní
- Dozvuky Horňáckých
slavností v parku na
Kampě. Cimbálová muzika, víno, klobásky.

Účastníci toulky
(bylo jich víc)

POŘÁDÁME:
Učené toulky
v září a říjnu: Petřín - Jaroslav Rybář, Vyšehrad Richard Händl.
…dále připravujeme:
Staroměstský orloj, Jan
Žižka, Nezapomenutelné
nevěstince - Dr. Sedmík.

KampaNula pořádala
16. dubna další Učenou toulku - prohlídku nejzajímavějších
prostor Klementina.
Za pomoci ředitele Národní knihovny pana
Ing. Tomáše Böhma bylo
možno s průvodkyní vi-

Výhled z věže
dět Zrcadlovou síň, stoupat točitým schodištěm,
projít kolem pražského
poledníku a prastarých
hvězdářských přístrojů.
Nahoře lze konečně vidět a fotografovat Prahu
z ochozu věže. Sněžka
byla na obzoru severový-

chodně lehce v mracích
jinak nádherného prosluněného podvečera.
Mnozí nahlédli i do barokního sálu - knihovny
s glóby. Sešlo se přes 40
účastníků. Pro zdravotně
postižené Prahy 1 vybráno 2750 Kč. -kuc-

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.

Foto: Archiv

Sportsman
Ořovský
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Zpravy

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

Glosa

Senovážné
náměstí
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Když přijedete vlakem
na Masarykovo nádra-

ží, anebo autobusem na
Florenc, stává se pro
vás Senovážné náměstí
vstupní branou do Prahy.
Prý v dobách, kdy se tady
opravdu obchodovalo se
senem, klokotal život
v přilehlých hospodách
celé noci.
To víte, tehdy speditéři
byli něco jako dneska řidiči kamionů. A navíc, na
„promile v krvi“ se ten-

krát nehledělo. Možná je
toto místo nějak zakleté.
Už jenom jak náměstí
měnilo svůj název.
Od 14. století tu byl Senný trh. S instalováním
váhy na seno přišlo přejmenování na náměstí
Senovážné. V průběhu
věků se také nazývalo
Havlíčkovo. Po válce,
pro změnu Soukupovo,
abychom další desítky let

jezdili na Gorkáč, tedy na
náměstí velikána ruské
literatury Maxima Gorkého.
Jako by se zmatek s pojmenováním
náměstí
promítnul do chaosu
jeho parkového uspořádání.
Rádoby zeleň začíná
vcelku vkusnou kašnou,
ale bohužel končí směsí křovin, pod kterými

se válí vše, co pořádně
páchne, navíc doplněno
použitými stříkačkami.
Místní říkají: „Kašna,
to je veřejná koupelna,
lavičky ložnice a křoví
slouží jako šlehárna pod
širým nebem.“
Možná proto žádný představitel města nesvolá
své setkání s voliči sem
na Senovážné náměstí.
Pro SN, květen 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. 4, duben 2014

Dobrý den,
dostaly se mi do rukou
vaše mimořádně vtipné
noviny a... jsem nadšen.
Je úžasné, že takové originální periodikum vychází a činí naše dny
krásnější. Děkuji.
Jan Hlaváč, Praha

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

Báseň
HUDBA NA MĚSÍCI
(k poctě Ant. Dvořáka)
Když lidská noha
na Měsíc ťápla...
a i kdyby ne,
i za to pánbu zapla.
Vesmírní klauni
Neil a Buzz
ťapali tam prý zas a zas
pěšinka člověka
afro lidstva.
Kéž mraky Lunu
nezakryjí
když slyším tu
symfonii.
V ní žal i naděje
se kmitne,
napsal ji Dvořák,
Tonda z Žitné.
Možná byl úplněk,
možná nov
více k tomu
nemám slov.
Ondřej Höppner

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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VLNÍCÍ SE OPONA

Zpravy

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Jarka Nárožná s Romanem Kordou a Šakalem Makalem.

Romaneto má nový
klip Šakal Makal

Ester
Kočičková
HEREČKA

K

Martin
Huba
HEREC

Božidara
Turzonovová
HEREČKA

Kulturní nástěnka
KVĚTEN

- ČERVEN

Hudba - Pá 16. 5. a út 6. 6. v 21 h - THE
KINGSIZE BOOGIEMEN - Blues
Sklep, Liliová 10, Praha 1, tel.: 774 624
677 - Seskupení drzých, vyzývavých týpků hrajících blues. www.bluessklep.cz

Dětský
balet Praha

Divadlo - Čt 22. 5. v 18.30 h - VEČER
PLNÝ MUZIKÁLŮ - Salesiánské divadlo, Kobyliské nám. 1, P 8 - Vystoupí děti
od 4 do 16 let z Dětského baletu Praha.
Rezervace: 775 609 993.
Výstava - Do 28. 5. - KVĚTNOVÁ
SKUPINOVÁ VÝSTAVA - Galerie
U Zlatého kohouta, Michalská 3 - Obrazy, fotograﬁe, keramika, kresby. Vystavují:
Hrušková, Vinš, Anděl… www.guzk.cz
Koncert - Pá 30. 5. a ne 1. 6. v 21.30 h
- SHAYNA STEELE (USA) - Reduta
Jazz Club, Národní třída 20 - Vocal jazz.
Úžasný hlas americké zpěvačky. www.
redutajazzclub.cz

Místní dětské Divadélko Romaneto natočilo
nový videoklip k písni
Šakal Makal ve westernovém stylu. Kromě kmenových herců divadla
Jarky Nárožné a Romana Kordy si v klipu

zahráli přátelé a fanoušci souboru. „Děkujeme
všem dětem i dospělým
za trpělivost při natáčení,“ řekl redakci principál
Roman Korda. Výsledek
můžete vidět na stránkách divadla, facebooku
nebo na youtube.

v Divadle Bez zábradlí,
které přiveze do Prahy
slovenské Národní divadlo. Hrají Z. Kocúriková, B. Turzonovová,
M. Huba, D. Jamrich.

Dámská hnízda
v Rock Café

Divadlo v Celetné prodloužilo otevírací dobu
prodeje vstupenek. Až do
konce června je pokladna
otevřena v pracovní dny
od 9 do 20. 30 h a o víkendech a svátcích od 10
do 20. 30 h.

Těšte se 21. května od 20 h
na Simonu Babčákovou a Ester Kočičkovou v Rock Café. Večer
s názvem Dámská hnízda
bude plný improvizace
zkušených hereček, příběh
vznikne před zraky diváků
a za doprovodu frontmana
skupiny Hmm… Marka
Doubravy a hudebníka
Ondřeje Pečenky.

Slovenské ND
zahraje v Praze

Nenechte si ujít představení Ilúzie dne 3. června

Tim Burton
k vidění v Praze

Připomínáme příznivcům
Tima Burtona, amerického režiséra (např. ﬁlm
Střihoruký Edward) a výtvarníka, že je do 3. srpna
v Praze v domě U Kamenného zvonu k vidění jeho
výstava.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ

Hanka Francová, ředitelka HaFstudia o Strýt Tyjátru Poupění
Co to je Strýt Tyjátr Poupění?
Část názvu napovídá, že
se jedná o pouliční divadlo. Poupění je vymyšlené
slovo, které má asociovat
poupě. Lidská poupata
jsou děti. A o těch je festival, jehož pátý ročník
letos proběhne 14. a 15.
června na Žofíně.
Kdo za projektem stojí?
Je to projekt našeho
HaFstudia. Máme dětské
divadlo a tak nás jednou
napadlo uspořádat pro
děti festival.
Jaký má festival cíl?
Existují přehlídky špičkových souborů, ale pořád

je málo prostoru pro děti,
které nic nevyhrávají.
Festival je právě pro ně.
Kdo vystoupí?
Musím zmínit místní děti
z Prahy 1. Ty zahrají nejen
divadlo, ale jsou v programu i dvě dětské kapely.
Divadelníci na našem
festivalu převažují, ale je
mnoho tanečních souborů, kapel, sborů a třeba
kytarový soubor a muzikál. Školkové děti zahrají Pinokia! Budou tam
i výtvarné dílny, soutěže,
diváci uvidí pohádkové
bytosti a „možná přijde
i kouzelník“. Soubory
jsou z celé republiky. Novinkou budou čtyři sou-

Koncert - So 31. 5. v 21 h - TOM
ZVARDON AND FRIENDS - Občanská plovárna, The Loop Jazz Club,
U Plovárny 8 - Kytarista Tom od jazzu až
k ﬂamencu. www.obcanskaplovarna.cz
Výstava - Od 3. do 30. 6. denně 10 18 h - IVANA KOTÝNKOVÁ: MÁM
RÁDA... - Ambit kláštera Panny Marie
Sněžné, Jungmannovo nám. 18 - Obrazy
světoznámé malířky. www.kotynkova.cz

Pokladna v Celetné
otevřena déle

Místní
umělci
Tak vypadalo poslední Poupění.

Hanka Francová
bory seniorů! Chceme,
aby diváci viděli, že staří
lidé si mohou hravost zachovat do vysokého věku.
A jak podle Vás vypadá
život bez hravosti?
Hravost, radost a nápaditost je naprosto nutné
si uchovat po celý život!
Komu se to nepodaří, začne nutně strádat! Smyslem akcí i celé práce
HaFstudia je právě dát
prostor nejen dětem, ale
i dospělým pro jejich hravost. Popíchnout je, vyhecovat, nenechat je jenom
lenošit a mamonit. Máme
to přece už v názvu, HaF
je zkratka Hra a Fantazie!
Tuto rubriku ﬁnančně podpořila
MČ Praha 1

Text: Monika Höppner, foto: archiv Hanky Francové, graﬁcká úprava Jiří Pěkný

Foto: Archiv

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

ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Patrně díky cviku,
který získal v posteli, přiblížil se Řehoř k prádelníku.

Válka u prádla
Jestli se polekají, nebude už mít Řehoř žádnou
odpovědnost a může být
klidný.
Jestli ale přijmou vše s klidem, pak ani on se nemá
proč rozčilovat, a pospíšíFoto: Archiv SN

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

-li si, může být skutečně
v osm na nádraží.
Nejdříve se párkrát smekl
po hladkém prádelníku,
ale posléze se odrazil vší
silou a stál zpříma; bolestí v podbřišku si už vůbec
nevšímal, ačkoli ho tam
zle pálilo.

Slavné ženy

Marie Haasová

www.malostranskenoviny.eu

Hugo
Haas,
manžel

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Poznáte, jářku,

Michail
Bibikoff,
táta

?

Foto: Martin Cibulka

KDE TO JE

Otázka: Kde je na Starém
Městě toto zajímavé domovní
znamení se třemi tenisovými raketami a šesti míčky:
Nápověda: Stará míčovna
Minule: Tyto pěkné plastiky jsou
na Akademii věd. Správně: Aleš
Kratochvíl, Jana Voborníková,
Alice Novotná, Petr Kočárník
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

Baletka, manželka Huga Haase

Příště: Skutečně chtěl
otevřít, skutečně se chtěl
ukázat a promluvit s prokuristou. Stihne brouk vlak?

Koutek pro chytré hlavy

[

Co nového
za vodou

Manžel jí
říkal Bibi
Marie Bibikoffová - Haasová (1917 - 2009) byla
herečkou, baletkou, dcerou vyslance a především
manželkou herce Huga
Haase. Provdala se za
něj (27. 9. 1938) ve svých
20 letech a byla mu opo-

Cleo
Moore,
kamarádka

rou až do jeho předčasné smrti v roce 1968. Do
nucené emigrace v roce
1939 se starala o jeho domácnost v Jungmannově
9. Po Haasově smrti žila
v klášteře v Rakousku,
kde i zemřela.

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 (XXII.)

11

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Letní menu pod širým nebem
v hotelu The Augustine Prague!
Jen pár kroků od Karlova mostu,
ale v soukromí letních zahrad Augustine Restaurant právě začíná
letní sezóna s novým menu včetně
delikates z venkovního grilu.

Večery jsou delší
a počasí stále příjemnější a proto si
každý den od 12 do
22 hodin na terase
Augustine Restaurant můžete dopřát
nové letní menu
a koktejly. Při nepříznivém počasí
využijte
pohodlí
krytých zahradních
arkád nebo restaurace s výhledem do
mnišských zahrad.

Květnový program z hotelu
The Augustine Prague
● Od 1. 5. Chřestové menu v Augustine restaurant ●
Od 8. 5. Letní menu na terase ● 17. 5. Den otevřených
dveří ● 18. 5. Connaisseurs´day ● Celý
měsíc unikátní Hamman procedura ve
Spa Augustine - Rezervace procedury tel. č: 266 112 273.
Ukázka z letního menu:
● Grilované artyčoky, remuláda,
salát z fenyklu ● Hovězí burger se
slaninou ● Vepřová kotleta na grilu
z Přeštice

Slavíme narozeniny - slavte je s námi!
Coctail
Michael Archangel

Děti, pozvěte své rodiče!

Všechny děti, které 14. května slaví 5. narozeniny, mohou celý květen pozvat své rodiče na kávu a koláč na náš účet.

Matěj
Vyskočil

Vážení přátelé
Starého Města,

dovolte mi, abych Vás touto
cestou osobně pozval na víkendový program, který se
bude konat v našem hotelu
u příležitosti 5. výročí. V sobotu 17. 5. budou probíhat
prohlídky běžně nepřístupných prostorů, budov kláštera, hotelu a privátních zahrad.
Neděle 18. 5. se ponese ve
znamení dobrého jídla slavnostní obědový buffet
v restauraci s letní terasou za
555 Kč (děti do 10 let 55 Kč),
svatotomášské pivo vařené
podle historické receptury
z mnišské knihovny. Máme
to velké štěstí, že se náš hotel
nachází ve funkčním klášteře
a právě v tento den se běžně
nepřístupné prostory Augustiánského kláštera otevřou
Vám všem.
Těšíme se na viděnou. Za
celý tým Resident Manager
Matěj Vyskočil

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. června
Modré okénko
dnes získává...

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

Za to, že se
v Praze při
ukázce svých
vín ochotně
podepsal i těm,
kteří přišli pozdě.
PIERRE RICHARD
Francouzský komik a vinař

Zvířata
Starého Města

t

kále

Víte o někom , kdo si zaslouží
Modré okénko? Napište na
adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

POUČENÝ HOLUB
Koláž holuba, jak si čte
příručku: Jak kálet na
lidi ve 12 lekcích zaslal
čtenář Jaroslav Pokorný

Proč čtu

Foto: Monika Höppner

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
staromestskenoviny.eu

30 Kč

„Vždy se tak dozvím,
která bije.“
Jan Hlaváč, nakladatel
(Daranus), spisovatel
a příležitostný zpěvák

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Kůň je
víc než
podkova

Vojta
Náprstek

DVA OPILCI SI BEROU DROŽKU. „Koukni, ta kobyla vypadá, jako by
právě oběhla zeměkouli.“ „A drožkař je ještě duchem v Austrálii.“

50 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. 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 Rudolﬁna, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restaurace Gurmán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Revoluční 22. 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.

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. 5 / květen 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.

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, Mont Blanc, 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
Kuličkové pero
Cross Townsend
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...
Kuličkové
pero
Cross
Townsend je oﬁciální psací
nástroj Bílého domu a oblíbené pero amerického prezidenta Baracka Obamy, se
kterým dokonce podepisoval inaugurační listiny. A. T.
Cross poskytuje na všechny
modely doživotní mechanickou záruku již od roku 1868.

