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

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

BÁBI NÁPRSTKOVÁ

Staroměstské
servírky

Kapitán Korda

JAK ZBOHATLA
A CO Z TOHO
VZEŠLO

NA STOP Ě

STR. 6 - 7

SLEČNA ELEN

Usměvavá Elen Stolear
z restaurace Staromáček
(Karlova 46) při přípravě
ﬂambované slivovice. Deci
dostanete za pěkných 140 Kč.

Foto: Roman Korda

Čís. 7/ roč. V
15. července 2014

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

Noviny, které si píší čtenáři sami

str. 8
Anna Náprstková,
matka Vojty,
mecenáška, tahoun

ZAČÍNÁ LETNÍ POZNÁVACÍ
HRA PŘÍSTAV VOLÁ

VOJTA NÁPRSTEK
SE SVÝMI VIZEMI
inzerce

EC

viz str. 4

IN
HOST

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

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

www.penshop.cz
Více info na str. 12

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.

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

Zde může
být váš
inzerát!

Poliklinika
na Národní

Protože na zdraví záleží

Dočasná
sleva 20 %

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

Více info na str. 3

Telefon:
224 227 227

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

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

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

Foto: Archiv

Repro: Josef Vilímek

NENECHTE SI UJÍT

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

26°C

ČERVENEC:

Když nad Husem zahřmí,
nohu neopař mi.

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!

Kuřecí nožičky
na pochodu

Chyť pět kuřat a zbav je
nožiček. Peří se šikne,
tělo ulož, hlav se zbav.
Povař do polosyrova...
Nechte hrnce vařit za vás

Číslo měsíce

200

200 m je široká
Vltava v místě,
které chtěli dva
mladíci přebrodit.

Úvodník

Hlavně
nezlomit hůl

N

ikdy by mě nenapadlo, jak rozlehlé může
být Staroměstské náměstí. Pěšky sotva tři minuty, o holi na půl dne.
Nu což, aspoň si to tu
pěkně prohlédnu.
Když mě náhodou potkáte, jak se tam štrachám
mezi knězem a smrtkou,
nelamte nade mnou hůl
- ani tu mou, ani, případně, tu svou.
Jednou přijde den, kdy
postavíme z holí vatru
a zažehneme ji na počest
věčného zdraví, svěžesti
a nečekaně ladných skoků přes kaluž, které vždy
zdobily nás, mrštné štramáky.

Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin, 775 949 557



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

Nové zprávy
ze Starého Města

Vrah taxikářů z centra:
Odměna 100 tisíc Kč
Staré Město - Policie
zveřejnila
portrét
možného vraha tří
taxikářů. Anonymní
dárce zveřejnil, že
nabízí odměnu 100
tisíc Kč. Pachatel
zřejmě jezdil v centru
Prahy v taxících po
svých obětech a bral
zákazníky. Policie po
něm pátrá od 11. 4.,
kdy zastřelil do týla
dva taxikáře. Třetího
prý popravil přímo
v autě pár dní předtím.

Zpravy

Pro řidičák až
na Vyšehrad

Staré Město - Řidičské
průkazy a přestupky se
zřejmě nebudou vyřizovat v budově Škodova
paláce. Úředníci se do
něj už nevejdou, a tak si
město za 50 milionů Kč
ročně pronajme kanceláře v Kongresovém paláci na Vyšehradě.

OBĚTI

Takto mohl
vypadat vrah

Vozíčkáři oslavili
Lazarskou

Foto: Policie Praha
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MOHOU BÝT
FALEŠNÉ

Lazarská - „Děkujeme, pokračujte!“ Transparent s tímto nápisem
vlál nad hlavami několika desítek vozíčkářů,
kteří se sjeli k novém
bezbariérovému vstupu
do stanice metra Národní třída.

Kdo najde vánoční strom pro Staroměstské trhy, může si pěkně vydělat
Staré Město - Kdo ví
o nějakém pěkném smrku a včas to ohlásí, může
si vydělat 10 tisíc korun.
Takovou odměnu nabízí
firma Taiko, která provozuje trhy na Staroměstském náměstí.

Vánoční smrk musí mít
rovnoměrné
zavětvení
a pravidelný kmen. Měl
by být zhruba 23 až 25 m
vysoký. Další podmínkou
je dostupnost technikou
a bezchybný zdravotní
stav. Připomeňme pád

Anketa Staroměstských novin

Kdy jste se naučili
jezdit na kole?

Markéta
Mališová

Roman
Korda

Petr
Skála

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

„Na šlapce, nad
štanglí a už to
bylo. V sedmi
letech a naučila
mě ulice!“

„V roce 1970
ve Vrchlabí. Na
kole Pionýr.
Bylo to velmi
dobrodružné!“

„V šesti letech,
na obrovském
kole. Zaškolili
mě starší sourozenci.“

Slávek
Janov

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Populární herec
a vášnivý kuchař

„Asi v pěti letech
ale nijak slavné
to nebylo. Ach,
ty držkopády!“

„Včera v Lukách
pod Medníkem.
Šlo mi to hned
a to mi ještě
není pět!“

„V pěti.
Červené kolo
Pionýr, bílá
sicna. A bylo
to hned.“

Odborník přes
Rychlé šípy

vánočního stromu Karel,
který v roce 2003 zranil
čtyři lidi.
Své tipy mohou čtenáři
Staroměstských novin zasílat do 31. 8. na adresu
www.vanocnistrompraha.cz.

Rozparovač uniká
Národní - Policie stále
pátrá po muži, který na
konci dubna pořezal na
Národní třídě v obličeji
italského turistu a jeho
českou přítelkyni.

inzerce

VÝMĚNA BYTU
BRNO - PRAHA
Vyměním 1 + kk
v samotném centru
Brna za jakýkoliv byt
v centru Prahy.
Dohoda jistá.
Telefon: 602 791 551.

Soupis památek encyklopedický přehled sídel

www.soupispamatek.cz

Zpravy

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Vltavští Robinsoni: Chtěli
přebrodit, uvízli na jezu
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Dívka ze str. 3

ZÁCHRANA PŘIŠLA V PODOBĚ POLICEJNÍ LODĚ
Oba dobrodruzi
vyvázli s pokutou

TUČNÁCI, NĚMÍ
SVĚDKOVÉ

Rok
1914

ště TICHÁ LILI: MISTRYNĚ
Foto: Youtube

V POSEDÁVÁNÍ BEZ ÚČELU

Vydržela posedávat týden
a dvě hodiny. Titul jí byl následně odebrán, jelikož se ukázalo,
že jí tajně platí výrobce punčoch.

Malý oznamovatel

Víte, že...

PYTEL POSLEDNÍ
ZÁCHRANY

34 tučňáků, kteří v noci
svítí, patří k výstavě
v Museu Kampa

Foto: Petr Burgr

Vltava - Nápad to byl zajímavý, ale to provedení!
Dva mladíci si usmysleli,
že přejdou Vtavu po jezu
u Novotného lávky.
Snad neměli dost odvahy, snad měli příliš upito. Zkrátka náhle došli
do míst, odkud sami,
vlastními silami, již dál
nemohli.
Zmáčené muže v tričkách
a kraťasech, kteří byli
prochladlí, ale nezranění, tak na břeh dopravila
služební loď.
Nezůstalo jen u poděkování za záchranu, mladíci, kteří byli cizinci, dostali pokutu tisíc korun.
Jejich počínání sledoval
zástup žlutých tučňáků.

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

Zde muže
být váš
inzerát!

Dočasná
sleva 20 %

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

Prodáváte
nebo chcete

pronajmout
byt na Praze 1

Za maximálně možnou tržní cenu?
A s právní jistotou?

inzerce@staromestskenoviny.eu

18 let



tradice

Pak se obraťte na Vašeho
dlouholetého souseda

 602 713 713
www.maxima.cz

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu
těchto novin.

Washingtonova 5, Praha 1,

Muzeum

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

Vážení a milí spoluobčané!

Unikátní Centrum zdravotní péče o hudebníky, jediné
v ČR, vzniklo nyní v Poliklinice na Národní. Zhruba
dvě třetiny profesionálních
hudebníků a více než polovina studentů hudebních
škol trpí zdravotními potížemi, které přímo souvisí
s jejich profesí. Centrum je
složeno z neurologa (MUDr. Martin Stránský), ortopeda (Prof. MUDr. Tomáš Trč)
a specialistky na rehabilitaci (Hana Stáhlíková). Zaměřuje se nejen na léčbu již vzniklých komplikací v důsledku hry na hudební
nástroj, ale hlavně na prevenci.

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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telefon redakce: 775 949 557

redakce@StaromeSkenoviny.eu

&

Návrhy na pomník Milady Horákové
budou k vidění v Topičově salonu
Milada Horáková

Národní - Návrhy sochy JUDr. Milady Horákové budou vystaveny v Topičově salonu na
Národní třídě. Nadační
fond Stránský vypsal
soutěž 27. června, tedy

v den 64. výročí popravy Horákové komunisty. Vítěz bude vyhlášen
17. listopadu. Socha má
stát v parčíku na tzv.
Pětikostelním náměstí
nedaleko parlamentu.

Prostřený stůl se z Malé Strany
přesune na Betlémské náměstí
Staré Město - Po ohromujícím úspěchu akce
Prostřený stůl na Maltézském náměstí na Malé
Straně se veselice přesune
na tuto stranu řeky.
Princip akce spočívá v tom,
že okolní restaurace a bary snesou na stůl uprotřed
náměstí své pochoutky
a nápoje. Sejdou se místní
i přespolní, u stolu jedí,
hrají a zpívají. Výtěžek je
věnován zdravotně postiženým dětem z Prahy 1.
Na Betlémském náměstí
se Prostřený stůl koná 11.
9. v rámci festivalu III.
Open Air Fest Betlémák.

Foto: Kristýna Svobodová
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Prostřený stůl na
Maltézském náměstí

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost

NOVINKY
OD KORMIDLA
DAVLE SE STALA
VORAŘSKOU OBCÍ

Kardinál Duka celebroval polní mši u příležitosti udělení titulu
Vorařská obec městysu
Davli. Na ostrov sv. Kiliána připlul na parníku
Vltava.

NOVÁ KNIHA O KAMPĚ

Paroplavba křtila novou
knihu: Kampa, Čertovka a Pražské Benátky.
K mání na přístavištích
a na www.paroplavba.cz.

PRAŽSKÉ NÁPLAVKY

Paroplavba pomáhá s vytvářením nového provozního řádu pro pražské
náplavky, aby byly čisté,
bezpečné, bez aut a hluku.

GRAND BOHEMIA

Nejmodernější pražská
loď je pro Vás připravena na hodinové plavby
z přístaviště KAMPA.
Nenechte si ujít jedinečný zážitek.

Otázky odpovědi
NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Jak řešíte „umělce“
a vozítka v centru?
Otázka čtenáře:
Pane starosto, dělá radnice Prahy 1 nějaké kroky
k regulaci hlučného buskingu v centru? Řešíte
také stále častější střety
vozítek segway s chodci?
Odpověď starosty:
„Oba tyto problémy jsou
stále palčivější, zejména
s příchodem turistické
sezony. Po bezprecedentním a hloupém kroku
magistrátu před dvěma
lety a absolutním uvolnění pravidel buskingu se
nyní snažíme tyto jevy co
nejvíce omezovat.
Pro letošní rok již platí
vyhláška, která na zhruba
dvaceti místech busking
zcela zakazuje. Pro příští
sezonu 2015 plánujeme
iniciovat plně nový režim,
tak jako je například ve
Vídni nebo v Mnichově.

Pozvánka na Velké
prázdninové plavby
parníku VLTAVA:

MUZEUM KARLA
ZEMANA

Místo, odkud vyplouvají
celé prázdniny mahagonové elektrolodě na plavbu Čertovkou a Pražskými Benátkami.

FARMÁŘSKÁ LOĎ

Na Rašínově nábřeží celé
prázdniny v provozu.

VLTAVSKÁ BESEDA

Nová loď Vltavská beseda kotví u Střeleckého
ostrova. Slouží letní scéně Malostranské besedy
pro koncerty na vodě
i jako občerstvení.

Zpravy

● 26. 7. - Plavba na Mělník
● 11. 8. - Dvoudenní plavba
do úchvatných Drážďan
● 23. 8. - Plavba na Mělník

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

Problematika jízdy segwayů na chodnících a jejich střetů s chodci je nyní
v řešení komise. Řešíme
návrh novely silničního
zákona, který segway definuje nikoliv dosud jako
chodce, ale něco jako
cyklistu. Po schválení této
novely, jak doufáme, bude
možné, aby se segwaye pohybovaly pouze na vyhrazených cyklotrasách nebo
cyklostezkách a strážníci
mohli pokutovat jejich
jízdu po chodnících. Bez
tohoto rozhodnutí ministerstva dopravy nemůžeme nic učinit. Jsem však
v tomto směru optimista
a věřím, že to stihneme
ještě v letošním roce.
Posílejte své otázky na
známou adresu:
redakce@
staromestskenoviny.eu

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák zve
na projížďku
Milí Staroměstští,
jakmile se v kalendáři objeví
srpen, všichni víme, že léto
se chýlí ke konci. 24. 7. - 2. 8.
přicházejí ANENSKÁ TEPLA
a jasné noci. Proto se říká, že
Svatá Anna chladna zrána
(26. 7.). Pak bývá mírné ochlazení nazývané JAKUBSKÁ
CHLADNA (24. 7. - 29. 7.).
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima
(25. 7.). Poté přicházejí PETRSKÉ DEŠTĚ (3. 8. - 10. 8.)
a VAŘINECKÝ PODZIMEK
(11. 8. - 18. 8.). Svatý Vavřinec dává létu žďuchanec.
Parníky PPS i motorové lodě
PRAGUE BOATS pro Vás
vyplouvají celé prázdniny
na hodinové plavby z KAMPY, od ČECHOVA MOSTU,
z HOLLARU, RAŠÍNOVA
NÁBŘEŽÍ i z ČERTOVKY od
MUZEA KARLA ZEMANA.
Zlatým hřebem je plavba na
nejmodernější pražské lodi
GRAND BOHEMIA z Kampy
a víkendové plavby parníkem
na SLAPY a do ZOO.
Těšíme se na letní viděnou na
palubě! Ahoj!
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

R ADNIČNÍ ZPRAVODAJ
Vida! Metro Národní
třída už je otevřeno
Žhavé zprávy z Vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz

Pracovník
měsíce
ČERVENEC

Mgr. Karel
Ulm
člen sociální
komise MČ
Praha 1

Tramvaje už také jezdíVše se vrací do starých kolejí

Víte, že...
Na stěnách podél
eskalátorů je 42 digitálních obrazovek pro
reklamu. První u nás.

STRUČNĚ
Z RADNICE

Vítání občánků:
Šťastná třináctka

Starosta Prahy 1 Oldřich
Lomecký přivítal nové občánky Prahy 1: Šest hol-

Vchod
z komplexu
Quadrio

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

Tuto
stránku
sponzoruje
MČ
Praha 1

Stanice byla zavřena
dva roky, především
kvůli archeologickým
nálezům při stavbě Quadria

čiček, pět kluků a jedna
dvojčata (holčička a chlapeček). Tedy, jestli dobře
počítáme, celkem 13 dětí.

Mezinárodní turnaj
žáků ve fotbale

Ve třetím ročníku mezinárodního žákovského fotbalového turnaje o Pohár

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.

Foto: MČ Praha 1

S otevřením stanice metra Národní třída na trase
B byla konečně obnovena i tramvajová doprava
v úseku Jindřišská - Lazarská, a to v podobě prosazované radnicí.
Vlaky stanicí metra Národní třída na trase B dva
roky pouze projížděly.
Přestavba za 670 milionů zachovala ráz 80. let.
Původní povrchový vestibul je zrušen a úsek dlouhých eskalátorů rozdělen
na dvě části. Převažující
barva je zelená. Přibyl
nový výstup do centra
Quadrio a bezbariérový
vchod z Lazarské.

Již mnoho let obětavě organizuje pravidelné měsíční výlety pro seniory
z Prahy 1. Každý rok si
díky němu může užít
výpravy za krásami naší
vlasti kolem 1300 spokojených seniorů.

starosty Městské části
Praha 1 zvítězil tým Bratislavy.

Hodinky a diplomy
pro policisty

Diplomy, pamětní medaile, pamětní plakety nebo
třeba krásné a elegantní
hodinky předal 88 poli-

Úřednická
anekdota

cistkám a policistům starosta Městské části Praha 1
Oldřich Lomecký.

Generál Petřík:
čestné občanství

Brigádní generál Karel
Václav Petřík obdržel čestné občanství Městské části Praha 1 in memoriam.

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

Čeho se zlatá rybka bojí
nejvíce?
Že ji vyloví český úředník nebo hluchoněmý.
S oběma je poměrně těžká domluva.

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, přes prázdniny zavřeno

youtube kanál
www.praha1.tv
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BÁBI NÁPRSTKOVÁ: DR

Dala si opravdu záležet na tom, ab

2014: Žhavé novinky
z Náprstkova muzea

Náprstkovo mjuzeum
na Betlémském náměstí

Mladý, nadějný,
vycepovaný Vojta
Mecenáška Anna se
narodila v Praze v rodině zámožných měšťanů mlynáře Vincence Homa a Josefy.
O otce přišla velmi brzy
a v osmi letech jí onemocněla i matka.
Rodina po smrti otce velmi zchudla, nejprve musela jít do služby sestra
Barbora a později i Anna,
která vstoupila do velmi
těžké služby ke svému
strýci.

Strýcové

Po jeho smrti sloužila
u druhého strýce, kde
zastala práci za dvě služky. Zde se učila od svých
příbuzných v obchodě
a svou pílí pomáhala jeho
rozvoji.
Provdala se v 19 letech
za Jana Nováka. Zařídila
si vlastní hospodářství
a vzala si k sobě svou
matku a mladší sestru
Madlenku. Později se

odstěhovali do Karlína,
kde otevřeli vývařovnu
s obsluhou. Zde se Anna
velmi zdokonalila v obchodě. Když pak její sestra Barbora Serafínová
ovdověla, přestěhovala
se k nim a pomáhala jim
s domácností a hospodařením.

Bída
V roce 1811 byl vydán ﬁnanční patent, který znehodnocením úspor rodinu přivedl opět na pokraj
bídy. Museli začít znovu,
pronajavše si pivovar
u Hermonů.
Po 12 letech manželství
Anna ovdověla a po dalších čtyřech letech se
provdala podruhé za Antonína Fingerhuta (Náprstka).
Spolu zakoupili dům
U Halánků na Betlémském náměstí v Praze.
Po devíti letech Anna
ovdověla opět a ze 13

dětí jí zbyli jen dva synové, Ferdinand a Vojtěch.
Syna Vojtěcha podporovala jak v době jeho
vyhnanství (odešel do
emigrace do USA po potlačení revoluce v roce
1848 a strávil tam deset
let), tak i později, kdy se
stala významným sponzorem dnešního Náprstkova muzea asijských,
afrických a amerických
kultur.

Šikula

Získala značné jmění,
které využívala na podporu chudiny. Pomáhala
jim jak stravou, tak penězi. Mezi dráteníky, kteří
procházeli zemí, byla
známa jako panímaminka Náprstková. Po celý
život zůstala skromná,
pracovitá a pokorná.
Je zřejmé, že Vojta se vyvedl, ale co Fredinand?
Ferdinand Pravoslav Náprstek (24. května 1824

Úžasné výstavy Letní
kino Tajnosnubné sklepy
Perfektní prolézačky na
dvoře Archetypální výzvy
Prostor, kde již lze vše

Praha - 16. srpna 1887
Praha), vl. jm. Ferdinand
Fingerhut, byl český pivovarský
podnikatel,
mecenáš hudby a divadla
a propagátor francouzské
kultury.

Ferda

Byl starším bratrem Vojty Náprstka (Adalbert
Fingerhut).
Studoval
techniku a po jejím absolvování vycestoval na
zkušenou do Německa
a Francie.
Později se vrátil do Prahy a zapojil se do řízení
rodinného pivovaru. Revolučních událostí v roce
1848 se účastnil jako velitel 17. setniny národní
obrany, po porážce povstání byl několik let pod
policejním dohledem.
Velmi se zajímal o české
divadlo a hudbu. Přátelil
se s J. K. Tylem. Doma
pořádal koncerty, vypsal
cenu pro nejlepší drama-

ta ze slovanských dějin.
První ocenění dostal jakýsi L. Hausmann za hru
Jaroslav, druhé František Věnceslav Jeřábek
za drama Svatopluk. Po
nich následoval v dalších letech Vítězslav Hálek (Záviš z Falkenštejn)
a další autoři.
Po roce 1870 se vzdal pivovarského podnikání a odjel do Paříže. Když otevřeli
Národní divadlo, vrátil se
do Prahy. Finanční podporou a znalostmi si získal velkou vážnost u herců i hudebníků. Angažoval se v česko - francouzských vztazích.
Z toho plyne, že Náprstkovi byli velmi vážená rodina.

Víte, že
Vojta byl první feminista,
když zavedl šicí stroj
a dal tak ženám čas
a potažmo volební právo.

Oáza v Náprstkově muzeu a co se ještě chystá
Pozvánka

PhDr. Eva
Dittertová
Ředitelka
Náprstkova
muzea

Nejen sousedé od konce zimy pozorovali, že
se tu něco chystá. A konečně se dočkali.
Nádvoří bývalého pivovaru a vinopalny se stalo
pro obyvatele Prahy 1,
ale i pro návštěvníky Ná-

prstkova muzea novou
oázou. Chodí sem maminky s dětmi, senioři,
návštěvníci zde mohou
v klidu posedět a odpočívat, kochat se fotkami ze
života obyvatel východoafrické savany na výstavě
Hic sunt leones. Autorem
fotograﬁí je dlouholetý
pracovník Národního muzea RNDr. Miloš Anděra.
No a uvnitř muzea se
můžete podívat do nově
opravených
výstavních

sálů na nedávno otevřenou výstavu Země černých faraonů.
Doporučujeme též navštívit v přízemí výstavu
Čas zámořských objevů.
K oběma výstavám jsou
připraveny dětské programy, komentované prohlídky, v létě se uskuteční
opět Prázdniny v muzeu pro děti ve věku do
12 let. Revitalizací Náprstkova muzea začal
dlouhodobý program pro

unikátní sbírky mimoevropských kultur. Výstava
Země černých faraonů
je první z řady projektů, které se u Náprstků
připravují pod názvem
Okno do světa. Budou zde
představeny např. kultury
Ázerbajdžánu, Bhútánu
či Afganistánu. Výstavou o černých faraonech
zahajujeme novou etapu
v životě u Náprstků.
Rekonstrukcí sálů jsme
získali 451 m2 výstavních

ploch. Vznikají prostory
pro vzácné africké, japonské, nebo čínské sbírky,
mnohdy pro jejich první
vystavení.
Na nádvoří chystáme
gastronomické festiválky,
např. africkou kuchyni,
arabskou, festival kávy,
čaje, promítání cestovatelských ﬁlmů, vernisáže
nebo i přednášky o vzdálených zemích.
Sledujte www.nm.cz
Těšíme se na vás.

Zpravy
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DRSNÁ, ALE ŠTĚDRÁ

, aby se oba její synové vyvedli

Kalendárium
Starého Města
ČERVENEC

Antonie
Nedošinská

Václav
Havel

Stanislav
Neumann

Eva
Vrchlická

HEREČKA

Vždycky jsem Vojtovi
říkala: „Chlapče, měl
by ses víc snažit!“

“

HEREC

STAVITEL

PŘEKLADATELKA

● Stanislav Neumann
*16. 7. 1902 Praha
†19. 2. 1975 Praha
Herec Národního divadla. Syn S. K. Neumanna.
● Ludvík Čelanský
*17. 7. 1870 Vídeň
†27. 10. 1931 Praha
Dirigent Národního
divadla
● Antonie
Nedošinská
*26. 6. 1885 Praha
†17. 7. 1950 Poděbrady
Herečka, představitelka
maminek, babiček
a bodrých žen z lidu.

VOJTA
FERDA

● Eva Vrchlická
*6. 3. 1888 Praha
†18. 7. 1969 Praha
Herečka, překladatelka,
dcera J. Vrchlického.
● Josef Ehrenberger
*22. 7. 1815 Korouhev
†7. 2. 1882 Praha
Kněz a spisovatel.
● Václav Maria Havel
*12. 9. 1897 Zběšičky
†22. 7. 1979 Praha
Stavitel. Spolumajitel
paláce Lucerna. Otec
prezidenta V. Havla.

Anna Náprstková se svými
dvěma syny. Vlevo je Ferda,
vpravo stojí Vojta

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.

●Pronájem restaurace
300 m2. Ulice U Milosrdných, v sousedství vznikajícího baru arch. Másla,
v blízkosti nových luxus.
bytů Obecního dvora. Mail:
ingenium@seznam.cz.
Tel.: 603 364 174.
●Pronajmu garáž, Praha 4, Krč, 1500 Kč/ měs.
Tel.: (večer) 724 802 409.
●Koupím gramodesky
LP. Tel.: 222 317 231 (po so 11 - 18 h).
●Nabízím výuku češtiny pro cizince anglicky,

francouzsky a německy
mluvící. Tel.: 222 315 700.
●HaFstudio v Ostrovní
16 nabízí příměstské tábory. Letní herecká dílna
nebo výtvarná dílna. Termíny: 18. až 22. 8., nebo
25. až 29. 8. Vhodné pro
děti od 6 do 15 let.
www.hafstudio.cz
●Léčitelství Patzak.
Celostními masážemi a dotekovou terapií odstraňuji
bolesti svalů, kloubů Václav Patzak, Havelská 12.
Tel.: 725 773 290.

V PRAZE 1
PETR
HEJMA

POJĎME
DO TOHO! VÍME,
volby se
JAK NA TO! Komunální
blíží: 10. a 11. října!

www.starostove-nezavisli.cz
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KampaNula

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

SKVĚLÁ LETNÍ POZNÁVACÍ HRA
PŘÍSTAV VOLÁ PRÁVĚ ZAČÍNÁ
Před 80 lety vyšla legendárnímu spisovateli Jaroslavu Foglarovi první kniha - román Přístav volá. K tomuto literárnímu jubileu připravila
KampaNula ve spolupráci s Pražskou paroplavební společností (PPS)
a 48. klubem oldskautů Jestřábi prázdninovou poznávací hru.
1. Kde kotvil Foglamostu Legií“ a podobně.
Soutěž zavede účastníky
rův parník?
2. Jaká loď oslavila
do romantických zákoutí
V polovině 30. let, po de75. výročí?
poblíž přístavišť na obou
molici starých domků na
Loni oslavily Rychlé šípy
stranách Vltavy. Prověří
Petrském náměstí, přišlo
75 let. Stejné jubileum
znalosti o spisovatelově
několik skautských oddílů
měla i vlajková loď PPS.
díle i ﬂotile PPS. Hra je uro klubovny. Tehdy Foglar
Byl to parník Grand Bočena pro jednotlivce i týzakoupil vyřazený parník
hemia, Vltava nebo Vyšemy (rodiny s dětmi, party
a přestavěl ho na klubovní
hrad?
kamarádů apod.), max.
loď Skaut. Plavidlo o délce
3. Jak je široká ulis pěti členy. Hráči musí
60 m kotvilo na pravém
ce?
v červenci a srpnu splnit
břehu Vltavy. Dokážete
Coby kamenem dohodil
tři soutěžní úkoly. Na konpodle obrázku určit mísod přístaviště Kampa je
ci září čeká na nejúspěšto, kde měl Skaut přístav?
ulice vedoucí k „Přístavní
nější jednotlivce a tým fogStačí uvést např. „U Tančtvrti“. Je dlouhá 28 metlarovská vyhlídková plavčícího domu“ nebo „Poblíž
rů. Zjistěte její šířku!
ba. Takže začínáme...

Obálka knihy
Přístav volá

Foto: Archiv

Otázka č. 1:
Víte, kde to je?

Odpovědi 1. kola zasílejte hned po splnění úkolů na e-mail: jaroslav.foglar@email.cz,
nebo poštou na adresu Slavomil Janov, Akademie Jaroslava Foglara, Kubelíkova 1150/48,
130 00 Praha 3. Podrobná pravidla najdete i na internetových stránkách www.bohousek.cz.

Naše akce

Co pořádáme nebo podporujeme
Těšíme se na velmi poučnou toulku
pod vedením MUDr. Jana Sedmíka
Nezapomenutelné nevěstince
POŘÁDÁME:
 Červenec - srpen
Skautská poznávací hra 80. výročí Foglarovy knihy Přístav volá.
Září
Čtvrtek 11. 9. II. PROSTŘENÝ STŮL na Betlémském náměstí v rámci
III. Open Air Festu Betlémák.
PODPOŘÍME:
Sobota 20. září
Malostranské vinobraní - Dozvuky Horňáckých slavností v parku na
Kampě.
POŘÁDÁME:
Učené toulky v září
a říjnu
Petřín - Jaroslav Rybář,
Vyšehrad - Richard Händl, Staroměstský orloj,

Jan Žižka, Nezapomenutelné nevěstince - MUDr.
Jan Sedmík.
Koncem října
Benefice pro Artevide.
PODPOŘÍME:
 Sobota 8. 11.
Malostranský candrbál
- 25 let SOPMSH, Malostranská beseda.
 24. 12. 14.30 h
Zpívání Koled s HaFstudiem pod Karlovým mostem.
POŘÁDÁME:
 Pátek 28. 11., 19 h
Od 19 hod JAZZ+BLUES
JAM, Baráčnická rychta.
 Středa 24. 12., 14 h
Stědroodpolední svařák
u sochy Bruncvíka.

UČENÁ TOULKA U NÁPRSTKA: ČAS
ZÁMOŘSKÝCH OBJEVŮ (P. HEJMA)
Pod vedením Petra
Hejmy proběhla 28.
května v Náprstkově
muzeu učená toulka
do časů, kdy začali Evropané odkrývat dosud nepoznaný svět.
Čas zámořských objevů
je první výstavou z výstavního cyklu PENÍZE,
který přiblíží návštěvníkům Národního muzea
fungování světa z ekonomického hlediska. Byly
to právě zámořské objevy
výprav, přivážejících do
Evropy drahé kovy, otroky a nové plodiny, které
změnily ekonomické fungování starého světa a život jeho obyvatel.
Na jednom místě jsou
představeny exkluzivní
předměty z českých i zahraničních sbírek: vzácné exponáty z aztécké
a incké sbírky Náprstkova muzea, nejcennější
obraz Národního muzea
od José Márii Velaska

Návštěvníci toulky
a Petr Hejma (vpravo)
Údolí Ciudad de México
z hory Santa Isabel a další malby.
Návštěvníci uvidí i řadu
mimořádných zápůjček
ze zahraničních muzeí
včetně monumentálního
portrétu Kryštofa Kolumba ze sbírek Kunsthistorisches Museum ve
Vídni. Řada předmětů
bude vystavená v České
republice poprvé. Výstava ukazuje, co všechno
zámořské výpravy Evropanů přinesly Evropě

i zámořským končinám.
K jakým střetům, utrpení, ale i kontaktům
a vzájemnému přínosu
docházelo. Představuje
unikátní umělecké předměty, komodity, mapy,
dokumenty, mořeplavce, cizokrajné obyvatele,
misionáře, otroky, piráty... Bylo několik desítek
účastníků. Čistý výtěžek
750 Kč vybrán pro zdravotně postižené děti Prahy 1. Více podrobností
www.kampanula.cz

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

Glosa

Auta na obou
březích řeky
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Pokud někdo z milých
čtenářů potká v tomto

prázdninovém čase na
Malostranském náměstí
divně se pohybující jedince, co krokují chodníky, počítají projíždějící
auta, nebo tramvaje, vězte, že se nejedná o nějaký
druh terapie u lidí, co se
nachází ve zvláštním duševním rozpoložení. Nic
takového.
To jen právě probíhá
architektonická soutěž

na přeměnu Malostranského náměstí. Jedná se
tedy o architekty, kteří
si ověřují své představy,
jakou má mít po mnoho
dalších let podobu Malostranské náměstí. Kde
bude zeleň, lavičky, jak
budou nebo naopak nebudou, parkovat auta.
Proč ne, o omezení dopravy v centru se už
mluví léta, já jen připo-

mínám minulý rok, kdy
magistrát po dobu pěti
sobot uzavřel Smetanovo
nábřeží. Výsledkem nedomyšlené akce byla totálně zablokovaná Malá
Strana.
Nepatřím mezi ty, co vidí
jen zrušení parkoviště na
Malostranském náměstí
a líbivě prosazují omezení průjezdnosti aut přes
Malou Stranu. Samozřej-

mě by se mi také líbilo,
kdyby Karmelitskou ulicí
projíždělo méně aut.
Jenže mými sousedy jsou
i ti, co bydlí na Starém
Městě, a proto odpovědně říkám, není možné
na úkor lidí, co žijí na
druhém břehu Vltavy,
dopravně řešit jen malostranskou část vnitřní
Prahy.
SN červenec 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. 6, červen 2014

Dobrý den,
s velkou chutí jsem si přečetl Staroměstské noviny, které jsem dostal při
návštěvě Akademie věd.
Milé, s nadhledem, jedním slovem: parádní.
Jan Hlaváč

Báseň

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

S HUSEM BEZ HRANIC
Husova brada
vítězně trčí v dál
kde pravdy se lží
zuří pranice.
Svět se již posunul
o kus dál
Evropská unie zrušila
hranice.
A tak i já,
protože musím
jdu s bratry a sestrami
pochodem husím
a Ódu na radost zpíváme
do kroku a rádi
vstříc lásce, pokroku
a společné kádi.
Zlomenou grešli
až nahradí euro
zpívat si bude
ﬂegmatik i neurotik i sangvinik, chceš-li.
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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telefon redakce: 775 949 557

VLNÍCÍ SE OPONA

Zpravy

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
jí mateřské školy na Praze 1,“ řekl novinám Roman Korda z Divadélka
Romaneto. Děti i učitelky
byly úplně nadšené. Další
termíny představení najdete na www.divadelkoromaneto.cz.

Kašpar v režii J. Špalka
Rozmarné léto a Rozmarné léto bonus. V představení hrají např. J. Potměšil či E. Elsnerová.

Letňák na Střeláku
láká

Nejstarší a nejznámější
česká folková skupina
Spirituál kvintet zahraje 13. 8. v 19 h na prknech Divadla Bez zábradlí. Uslyšíte písně lidové,
ale i spirituály, balady
i gospely.

Na Střeleckém ostrově to
přes prázdniny kulturně
žije! Koncerty zdarma
na pontonu, pravidelné
hudební podvečery pro
seniory, či koncerty např.
Vltavy 31. 7. od 19 h či
Jarka Legranda Fešanda a Kapitán Korda z Divadélka Romaneto přejí dětem pěkné prázdniny. Bratrů Ebenových 24.
7. od 19 h si rozhodně neRomaneto bavilo
nechte ujít. Více najdete
na Staromáku
na www.letnak.cz.
Divadélko
Romaneto
ve spolupráci s nadací
Kašpar hraje
Pražské děti a MČ Praha 1 odehrálo od 7. do
celé léto
10. 7. čtyři představení
Divadlo v Celetné hraje
Jakub
Eva
Tim
na Staroměstském nám.
i o prázdninách. Diváci
Špalek
Elsnerová
Burton
„Hráli jsme dětem, které
mohou shlédnout např.
REŽISÉR
HEREČKA
REŽISÉR
o prázdninách navštěvuletní speciály spolku

Kulturní nástěnka
ČERVENEC

Zde muže
být váš
inzerát!

- SRPEN

Koncert - So 19. 7. v 21.30 h - METROPOLITAN JAZZ BAND - Reduta
Jazz Club, Národní třída 20 - Tradiční jazz.
Nenechte si koncert rozhodně ujít! www.
redutajazzclub.cz

Dočasná
sleva 20 %

Divadlo - 22., 23., 27., 29., a 30. 7., 12.
a 13. 8. v 19.30 h - ROZMARNÉ LÉTO
- Spolek Kašpar, Celetná 17 - Letní představení ze života. www.divadlovceletne.cz

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

Hudba - St 30. 7. v 21 h - ORIGINÁLNÍ
PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR - Blues Sklep, Liliová 10, Praha 1,
tel.: 774 624 677 - Autentická interpretace hudby 20. let. www.bluessklep.cz
Akce pro seniory - Ne 20., 27. 7.
a 3., 10. 8. vždy od 14 h - POHODOVÉ
MELODIE PRO STARŠÍ A POKROČILÉ - Střelecký ostrov - Hraje Dechový
orchestr Junior. www.letnak.cz
Koncert - Čt 31. 7. v 19 h - VLTAVA
- Střelecký ostrov, velká scéna - Legendární kapela Vltava hraje, kde jí to nejvíc
sluší, tedy u Vltavy. Více o programu na
www.letnak.cz
Výstava - Do konce srpna - FLÓRA
A FAUNA - AD Galerie, Uhelný trh 11 Květiny, stromy, krajiny a zvířata v dílech
umělců. Malby, graﬁky, keramika www.
adgalerie.cz

inzerce@staromestskenoviny.eu

PLATBA
SMS
Poskytuje ATS, infolinka 776999199, www.premiumservices.cz

K

Dobrovol. platbu za výtisk
Staroměstských novin

1) Napište textovou
zprávu: Sn tricet
2) Pošlete tuto zprávu
na telef. číslo:
902 11 30
Obratem vám
přijde děkovná
potvrzující SMS
od šéfredaktora
listu.
Částka je 30 Kč
včetně DPH.

Sn tric

et

Přijďte na folk
do Bez zábradlí

Výstava Burtona
končí v srpnu

Připomínáme
příznivcům Tima Burtona,
amerického režiséra a výtvarníka, že jeho výstava
v Domě U Kamenného
zvonu je k vidění už jen
do 3. 8. Nenechte si ujít
stovky jeho kreseb, maleb, fotek, skic a sochařských instalací.

Senátor
Martin Bursík
Váš soused, váš politik

Správná
volba
pro
Staré
Město
Krakonoš
doporučuje

Franz Kafka: Proměna (XXIV.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. Brouk mumlá na
vysvětlenou, ale jeho matka má strach, že je nemocen.

„Co je, maminko?“ volala
sestra z druhé strany. Domlouvaly se přes Řehořův
pokoj.
„Musíš okamžitě k lékaři.
Řehoř je nemocen. Honem pro lékaře. Slyšelas
Foto: Archiv SN

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

teď, jak Řehoř mluví?“
„To byl zvířecí hlas,“ řekl
prokurista nápadně tiše
ve srovnání s matčiným
křikem.
„Anno! Anno!“ volal otec
skrz předsíň do kuchyně
a zatleskal, „ihned běžte
pro zámečníka!“

Místní ženy

Alena Ježková

Autorka knih o historii a pro děti
Alena Ježková
připravuje pro
Staroměstské
noviny seriál
o domovních
znameních

[

www.malostranskenoviny.eu

Příště: Všechno je nachystáno, aby brouk otevřel dveře a ukázal svou pravou tvář.
Udělá to v příštím díle?

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,
Foto: Martin Cibulka

[

Co nového
za vodou

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.

?

KDE TO JE

Sudoku pro
nenáročné

Otázka: Kde na Starém Městě
najdeme toto krásné, jednoduché domovní znamení?
Nápověda: Není to páté kolo
od vozu.
Minule: Mořskou pannu se dvěma ocasy najdeme na domě U Kamenné mořské panny, Karlova 14.
Správně: Aleš Malý, Jiřina B.
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

Spisovatelka Alena Ježková, PhD. píše knihy s historickou tématikou: Praha
babka měst, Staré pověsti
české a moravské nebo
Příběhy českých knížat
a králů. Její poslední kniha
inzerce

o klášterech Tichá srdce
se stala bestsellerem.
V Praze 1 žije od narození. V komunálních volbách
(v říjnu) kandiduje v čele
společné kandidátky KDU
- ČSL a STAN.

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.

Pomůže lékař?
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE

NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Léto v zahradách hotelu
The Augustine Prague!
Líná nedělní rána
v klášterní zahradě

Letní terasa
restaurace Augustine

Každou neděli do 14 hodin si můžete
vychutnat bohatou snídani za 550 Kč,
včetně horkých nápojů a čerstvých džusů.

Léto je v plném proudu,
přijďte si ho užít do naší
zahrady a na terasu a načerpejte energii z letního
menu.
Naše SPA pro vás připravilo regenerační procedu-

ry Ginger Renewal a Lavender Dreams; přeneste
se na chvíli do provoněného ráje a po proceduře
se nechte osvěžit jedním
z letních signature koktejlů.

Letní grilování

na naší terase každý čtvrtek od 18 do 22 h
za 880 Kč, neomezená konzumace pokrmů
a koktejl na přivítanou.

Elmar
K. Greif

Vážení přátelé
Starého Města,

rád bych Vás tímto pozval
do The Augustine Hotel na
Malé Straně. Přijďte si vychutnat léto plnými doušky na naší terase.
Nové menu připravené čerstvým členem našeho kulinářského týmu Markem
Fichtnerem ve vás vzbudí
chuť letních dní i v rozpáleném městě.
Bar 1887 pak nabízí celou řadu letních koktejlů.
Těšíme se, že vás budeme
moci přivítat v naší oáze
klidu uprostřed města.
Přeji Vám všem pěkné
léto! Těšíme se na viděnou! Za celý tým generální
ředitel
Elmar K. Greif

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. srpna

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

Zvířata
Starého Města
Reprofoto: www.veterina.wgz.cz

Foto: Archiv

Za to, že stále
drží pohromadě.
Snad to zvládne
do příštího roku,
kdy má výročí
600 let.
MISTR JAN HUS
sousoší, kněz

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

BLECHA PSÍ
Někteří turisté s sebou
do Prahy přivezou
pejsky, ale máme štěstí.
I o nich platí, že....

Proč čtu

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
staromestskenoviny.eu
Foto: Monika Höppner

30 Kč

„Protože chceme vědět,
co kdo zase vymňoukl
na druhé straně řeky.“
Rambo a Čenda z Klárova

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

Zahálka
je metla
lidstva

Vojta
Náprstek

PRÁZDNINOVÉ RÁNO. „Já to věděla, že se ráno neprobudím sama.
Šla jsem spát s opicí a probouzím se s kocovinou.“

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

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. 7 / červenec 2014 / V. ročník.
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor a jednatel: 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.

902 11 30

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

inzerce

50 odběrních míst
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. 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.

SN TRICET

na tel.
číslo

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
Pastelky
Caran d´Ache

Had
Alžběty Růžičkové
nakreslený pastelkami
Caran d´Ache

Naše produkty můžete zakoupit přes
e-shop, ale i v kamenné prodejně
nedaleko metra Kačerov. Čeká tam
na Vás tým 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

Švýcarská značka Caran d‘ Ache byla založena v Ženevě
roku 1924. Společnost byla pojmenována podle francouzského politického satirika a karikaturisty, který si říkal Caran
d‘Ache. Ten si svůj pseudonym zvolil tak, aby zněl jako ruský
výraz pro tužku. Dnes patří Caran d‘ Ache ke světové špičce
v psacích i uměleckých potřebách.

