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

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

www.staromestskenoviny.eu

Staroměstské
servírky

ĎÁBLOVA MILENKA LÍDA BAAROVÁ

Kapitán Korda

KRUTÝCH
RAN
OSUDU

Foto: Archiv SN
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902 11 30

NA STOP Ě

SLEČNA MARKÉTA

z oblíbené kavárny Krásný
ztráty, Náprstkova 10, nese
Ryzlink vlašský 0,25 l za 45 Kč

KampaNula:
Boj o Kampu
přinesl
ovoce
Čtěte na str. 12

STR. 7

VOLBY 2014:
SESTAVTE
SI VLASTNÍ
KANDIDÁTKU

Nejlepší volební
vtipy ze 100 let
starých novin

KŘÍŽKOVÁNÍM OSOBNOSTÍ VPŘED
Podrobný návod na straně 2

Lída Baarová,
hýčkaná
i pronásledovaná
osudem

Skvělá glosa
Petra Burgra
o maminkách
Čtěte na str. 13

VOLEBNÍ
PES
inzerce
inzerce

Poliklinika

EC

IN
HOST

na Národní

Protože na zdraví záleží

Teplá a studená kuchyně Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

www.poliklinikanarodni.cz
Národní 9. Tel.: 222 075 120

Více info na str. 3
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Volte č. 15 (program str. 6)

Konečně rychlejší a levnější
Internet na Praze 1!

Další informace na www.internet-praha1.cz

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

Telefon:
224 227 227

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

Od 290 Kč až 100 Mbitů!

Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.
Volejte: 775 654 443
nebo mailujte: info@pvip.cz

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let
Pravnuk
Martin BursíkZastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

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

www.penshop.cz
Více info na str. 3

Foto: Roman Korda

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

100
letzení

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čís. 9/ roč. V
15. září 2014

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

Toto číslo vyšlo
v nákladu
10. 000 výtisků

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. 13

Žertovná koláž: Ondřej Höppner
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Noviny, které si píší čtenáři sami

3

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

18°C

Nové zprávy
ze Starého Města

nejlepší volební
vtipy z roku 1914

Zahoukají nové,
lepší sirény

ZÁŘÍ: Když dítě cestou

ze školy nezabloudí, bude
hodně jablek.

Ta to umí osolit!

Telecí pyré
dušené s jablky

Chyť vhodné tele, podus a důkladně vykosti.
Oloupej jablka a zamysli
se: Co je vlastně pyré?
Nechte hrnce vařit za vás

Číslo měsíce

20

Už jen pouhých
20 dní zbývá
do komunálních
a senátních voleb

Anketa SN

Jaké roční
období máte
nejraději?

Petr
Skála
Staroměst.
orlojník

Jan
Lacina
Staroměst.
kavárník

„Léto. Je
teplo
a hlavně
dlouho
světlo.“

„Začátek
podzimu,
když je
slunno
a větrno.“

Vtipy poslal do redakce
Martin Bursík, kandidát
na senátora za Prahu 1

Kandidát na starostu: Vážení občané, když mě zvolíte, budete se mít jako
ti pánové po mé pravé ruce. Když ne, dopadnete jako ti chudáci ostatní.
Volební
Veřejný
pes:
diagram:
Vyžaduje
Než se
trochu
zjistí, jaká
drezury,
je pravale jinak
da, je po
síla velmi
volbách.
levná.

Jak křížkovat při volbách
Experti radí: Vytvořte si vlastní kandidátku

Staré Město - Podstata
tzv. kroužkování, nebo-li
vytvoření vlastní kandidátky je, že nemáte jen
jeden, ale 25 hlasů. Před
volbami (10. a 11. 10.) dostanete poštou obálku a v ní
velkou plachtu se všemi

Anička
Höppnerová
Mluvčí
mladé
generace

„Léto. Miluji slunce,
volnost. Už
v kočárku
jsem nesnášela
oblečení…“

„Léto kvůli
sluníčku
a prázdninám a zimu
kvůli sněhulákům
a Vánocům.“

(letos 15) politickými stranami a kandidáty. Volit
osobnosti znamená, že
svých 25 hlasů využijete s rozmyslem.
Tedy: Zakroužkujete například stranu, která je
vám nejbližší a pak (na-

příklad) tři osobnosti z jiných stran (nebo z jedné
jiné). V praxi to znamená,
že jste hlavní straně dali 22
hlasů a ony tři hlasy kandidátům odjinud. Když tak
se zeptejte volební komise, která je tam od toho.

Zaměstnance
hotelu překvapila
ještěrka

Staré Město - Byl to
šok. Zaměstnance hotelu vyděsila ještěrka gekončík, která si
to špacírovala
po chodbě. Od- Gekon
vezli ji do útulku.

Bacha na úklid

Staré Město - O víkendech ve druhé polovině
září a začátekem října
bude probíhat úklid
ulic. Hrozí odtažení aut.

inzerce

Petr Hejma,
Betlémské
nám.
volte číslo
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V PRAZE 1

POJĎME
DO TOHO! VÍME,
JAK NA TO!

PETR
HEJMA

René
Pavlů
Markéta
Mališová
Společnost
Franze
Kafky

Foto: Policie Praha

Recept dle
Dobromily

Staré Město - Víme, jak
znějí, ale ne, jak vypadají. Magistrát schválil
výměnu sirén,
které slýcháváme při různých výročích
nebo cvičeních. Siréna
Nové sirény mají
stát 41 milionů korun.

Foto: Archiv

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

Zpravy

Eva
Dvořáková

Martin
Motl

Komunální volby se blíží: 10. a 11. 10.
www.mycotadyzijeme.cz

stotu,
Chcete míti ji REPU
PRA
zastavte se v
najdete nás na facebooku

Foto: Policie ČR

2

PRÁVO - REALITY - POSUDKY - DRAŽBY

.cz

Politických vězňů 5, Praha 1 * info@prarepo.cz
www.prarepo
245 019 070 * 245 019 080 * 603 236 311 * 603 743 758

N
F
č

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Národ sobě! Policie dopadla dva
Francouze, kteří černými spreji
čmárali na naše Národní divadlo

3

Dívka ze str. 3

Ještěže to byli
takoví moulové
Národní tř. - Černými
spreji se vyzbrojili dva
mladíci z Francie a pod
rouškou tmy vyrazili
upravit fasádu Národního divadla.
Čeští policisté jsou ale
ve střehu. Když jednoho
z mladíků zatýkali u kapličky (již svítalo) - ještě se
bránil! Druhý vzal do zaječích. Mladíky usvědčily
snímky z jejich mobilů při akci se totiž vzájemně
fotili. Uprchlý mladík byl
záhy zadržen v hostelu
v Pštrossově ulici.

Bouřlivý
rok 1914

štěPRŮKOPNICE PLÁŽÍ
Foto: Youtube

V PODLOUBÍCH

Pružná Miriam to myslela dobře.
Později uprchla s manželem
Reném, obchodníkem s pískem
a malířem kulis, do Hamburku.

Víte, že...
Při sbírce na Národní
divadlo uspořádaly vlastenky na Źofíně bazar.

Teď uděláme
sbírku na
mříže

Když Francouz, tak při činu

Vojta
Náprstek

Foto: Archiv

Malý oznamovatel
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

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
Kufřík pro školáky

Sada Faber-Castell pro první
stupeň základní školy ve veselém
kufříku Mixit.

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

V kufříku najdete: vodovky, plastovou paletu
12 barev, průměr 24 mm,
pastelky 10 barev a ořezávátko, voskovky 12 barev,
modelína 12 barev, nůžky,
lepicí tyčinka 20 g, plastové pravítko 15 cm, tužka
GRIP 2001 2 ks + pryž,
stěrací pryž, popisovače
6 ks, rozvrh hodin, vzorek
pastelky a tužky GRIP.

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
Firma Faber-Castell byla založeschůzku po tel. domluvě
na už roku 1761 a je tak jednou
Telefon: +420 273 130 610
z nejstarších a nejrozšířenějších
E-mail: info@penshop.cz
stávajících značek na světě, které
vyrábějí psací potřeby.
www.penshop.cz

Víte, že

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

Vážení a milí spoluobčané!

Doufám, že jste měli
příjemné léto a užili
jste si vaši dovolenou. Měli byste
i nadále pokračovat
v „letním“ jídelníčku a každodenním
pohybu. Průměrná
denní doba sezení je 6 hodin, což je prokazatelně jedním z nejhorších faktorů ovlivňujících zdraví. Po návratu z dovolené a chat do
práce je optimální doba na „inventuru“ vašeho zdravotního stavu. Rádi vám 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

►►►

PLACENÁ INZERTNÍ STRANA MČ PRAHA 1

Výstava v Galerii 1 ukáže
nové projekty v Praze 1
Nečekané setkání
v Galerii 1

14
Již pošestnácté se uskuteční výstava Budoucnost a přítomnost Prahy 1, která každoročně přibližuje projekty na území první městské části. Lidé se také budou moci
v anketě vyjádřit k využití Werichovy vily.
Výstava se letos uskuteční od 18. září do 18. října
v Galerii 1 na nároží ulic
V Jámě a Štěpánské.
Připomeneme si úpravy
parků na území Prahy 1
(Střelecký ostrov, Alšovo

Co spojuje
Zelené pro
jedničku,
špiclování
a paní KK?

Paní KK začala svou kariéru ve ﬁrmě ABL (vedl
ji pan Vít Bárta). Firma je
spojena s mnoha skandály, například tajně
odposlouchávala
a sledovala občany a čelní politiky Prahy 1.
Takto získané peníze prý použila k založení
strany Věci veřejné, jíž
byla paní KK členkou.
Nyní, před volbami, kdy se
obliba Věcí veřejných blíží
nule, převlékla paní KK
kabát na zeleno a přidala
se k volebnímu uskupení
Zelené pro jedničku.
Podle nepotvrzených infomací vzbudilo rozhodnutí
Zelených z Prahy 1 přijmout paní KK do svých
řad v celostátním vedení
strany rozpaky a nevoli.
Poznali jste, kdo je paní
KK? Odpověď raději nikam neposílejte.

nábřeží),
rekonstrukci
povrchů ulic v návaznosti na dokončovaný projekt Quadrio na Národní
třídě nebo bezbariérové
úpravy pro pěší při tramvajové trati Lazarská -

Koho
(z)volit

Vodičkova - Jindřišská.
Dokončena byla též služebna Městské policie
v Lodecké ulici, senior
klub Haštalka, pobočka Městské knihovny
na Hradčanech v domě
U Šliků, klubovna oddílu
Origanon v Novomlýnské, solná jeskyně U Zlaté studny, prvky v parku
Lannova aj. V rámci Programu regenerace probíhá obnova kaplí - letos
byla dokončena oprava
poslední z kaplí ve Vojanových sadech (sv. Eliáš)
a kaple sv. Barbory ve zdi
Loretánské zahrady na
Hradčanech.
Obyvatelé Prahy 1 se
budou moci vyjádřit
k projektům, které předložili žadatelé o pronájem Werichovy vily: Nadace Jana a Medy Mládových, Nadace Charty 77
a Post Bellum.
www.galerie1.cz
Petřínská
rozhledna

Zpravy

&

►►►

Otázky odpovědi
NA OTÁZKY EXKLUZIVNĚ ODPOVÍDÁ
OLDŘICH LOMECKÝ, STAROSTA

Co mám dělat, když
mi hrají pod okny?

Otázka čtenáře:
Pod okny mi pořád hrají
nějací umělci. Někdy je
to pěkné (valčík), ale raději bych měla klid. Co si
s tím mám počít?
Alena Kopečná
Odpověď starosty:
„Souhlasím s vámi, že
busking, zejména ten
hlučný, se stal problémem. Zhruba před dvěma lety - ve chvíli, kdy
někdejší vedení magistrátu na popud tehdejšího primátora Svobody
a radní Udženije zrušilo veškerá omezení pro
busking - začal jeho nekontrolovatelný nárůst,
a to hlavně v turisticky
exponovaných místech
Prahy 1.
Následně na to vydaná
vyhláška o buskingu sice
stanovila hlukové limity

a pravidla o délce produkce na jednom místě,
to však nebylo čím a jak
měřit.
Navrhujeme
naprosto
opačné řešení, podobné tomu, jaké uplatňuje
Mnichov nebo Vídeň:
město vydá buskerům na
určitá místa a časy povolenky.
Za sebe i vedení Městské
části Praha 1 slibuji, že
v našem úsilí o omezení
zejména hlučného buskingu nepolevíme a budeme se snažit přimět
magistrát ke koncepčnímu řešení podobně, jako
to dokázali ve Vídni nebo
Mnichově.“

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

VYŠŠÍ, NEŽ
SI MYSLÍTE

Lenka
Pavlíková

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Občanská společnost
je primárně chápána jako nepolitická
dobrovolná
aktivita
občanů. Její vazba na
místní politiku a kvalitu politické kultury
je však hlubší, než by
se mohlo zdát.
Občanská společnost se
v různých obměnách vyskytuje v civilizovaném
světě již od antiky. My
jsme si užili 40leté období, kdy tato forma „zábavy“ nebyla možná. Dnes je
naštěstí vše jinak.
Je dobré vědět, že pluralita politických názorů,
demokracie i občanská
společnost, jsou spojené
nádoby. Existence občanské společnosti je výkladní skříní demokracie.
Její podpora je výrazem
síly, odpovědnosti a úcty
k místním lidem a jejich
svobodě.

V posledním volebním období měly občanské aktivity mimořádnou podporu
ze strany starosty Oldřicha
Lomeckého. Podporoval
nejenom jednotlivé projekty, ale spolky, sdružení
a jejich celkovou činnost
napříč Prahou 1. Někdy
si až člověk říkal, zdali si
starosta nepěstuje zbytečně konkurenci. Uvidíme
po volbách. Lidé mohou
díky propojení a setkávání upozornit na problémy,
které znají, a se kterými
denně bojují. Politiky nutí,
aby se jimi zabývali, jsou
prostě silnější. Mohou tak
jednání radnice korigovat.
S korigováním „brbláním“
máme za uplynulé čtyři

roky v našem Sdružení četné zkušenosti. Nutno říci,
že vesměs všechny výtky
byly starostou vyslyšeny.
A počítám, že jsme v této
vstřícnosti nebyli sami.
Pro nadcházející cestu
k volebním urnám mám
díky tomu jasno a naštěstí to rozhodování nebylo
složité. Pokud vy ostatní
nevíte, „komu to hodit“,
volte osobnosti, které mají
minulost, jsou za nimi
konkrétní výsledky práce
a mají vazbu i úctu k místu, kde máme šanci žít.
Slíbit se totiž dá cokoliv.
A když bylo zmíněno ono
brblání, na závěr si je neodpustím. Pokud se, pane
starosto, stanete staros-

tou po sečtení hlasů, až se
urny rozlepí, myslete na
nás malostranské a všechny milovníky Kampy.
Nechte nám ji, jaká je.
Jako oázu klidu, svobody,
s geniem loci, který jinde
v Praze není. Rekonstrukci
si zaslouží, to ano, ale jen
„nový kabát“, nikoliv novou syntetickou podobu,
která je spojena se ztrátou
malostranské atmosféry.
Má poslední prosba směřuje k vrchu Petřínu. Pokud se Vám podaří, získat
jej zpět z magistrátu pod
místní správu, bude se
nám spát hned lépe. Přeci
jen, někdy „seshora“ přichází dost zvláštní nápady. -pav-

5

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

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

Radnice Prahy 1 zve na koncert
houslisty Václava Hudečka

František
Dvořák

ŽÍNĚ NA
HOUSLE

CHRABRÝ
SMYČEC

Tajemník,
který se má
co ohánět

Po prázdninách a dovolených má nyní pan
tajemník většinu úředníků zpátky a musí tedy
neprodleně práci úřadu
správně a přesně nastavit, ale zvládá to s úsměvem a přehledem.

Radnice Městské části
Praha 1 srdečně zve na
mimořádný Svatováclavský koncert houslového virtuóza Václava Hudečka. Pro občany Prahy 1
bude vstup zdarma.
Lístky jsou k vyzvednutí každé pondělí, středu
a pátek od 10 do 12 h
u Michaely Madejové (7.
patro, kancelář č. 705) na
radnici (Vodičkova 18).
Nezapomeňte
přinést
občanský průkaz.
Na koncertě též vystoupí hosté: Děti a studenti,
vítězové soutěží mladých
talentů 2014, Jiří Stivín
a Markéta Stivínová
(flétny), Miriam Haníková (housle), Martin Kot
(akordeon) a další. Koncert se koná pod záštitou
starosty Prahy 1 Oldřicha
Lomeckého.

Svatý Václav,
který bude
mít svátek.
Jeho smyčcem je kopí.

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

PEVNÝ
KŮŇ

Tuto
stránku
sponzoruje
MČ
Praha 1

KŘEHKÁ
KOBYLKA

Václav Hudeček,
který bude
mít také svátek

Stručně
z radnice

hrady. Stavba prošla rekostrucí, kterou ﬁnancovala MČ Praha 1.

záštitou starosty MČ Praha 1.

Otevřena kaple
svaté Barbory

Ve venkovních prostorách paláce Žofín se konal
dne 23. srpna II. ročník
akce Žofín patří všem generacím. Tato povedená
událost se odehrála pod

Po zkušebním provozu
nápojových plechovek se
naplno rozjíždí projekt
sběru plechových obalů,
například konzerv, tub
nebo víček od jogurtů.

Na Hradčanech byla dne
7. 8. otevřena kaple sv.
Barbory u Loretánské za-

ZÁŘÍ

S dětmi na Žofíně

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.

Plechovky určují
trendy

Foto: Archiv MN

Palác Žofín,
29. září, 19 h,
vstup zdarma

Pracovník
měsíce

Úřednická
anekdota

Úspěch příměstských
táborů
Velký úspěch zaznamenaly o prázdninách příměstské tábory pro děti. Mezi
ty nejoblíbenější patří
zcela jistě tábor HaFstudia, dobrovolných hasičů
Prahy 1 nebo Muzea Karla Zemana.

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

Potkají se dva úředníci:
„Hele, víš, že budou rušit
ﬁnanční úřad?“ „Co je to
za blbost, odkud to máš?“
„Přišel mi od nich papír
a na něm bylo napsáno poslední upomínka!“

facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h

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

youtube kanál
www.praha1.tv

n
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MY, CO TADY ŽIJEME je
koaliční spojení tří významných stran a hnutí na Praze 1. Tvoří ho
celorepublikové hnutí
Starostové a nezávislí
(STAN), tradiční strana
KDU-ČSL a hnutí Iniciativa Občanů, kritická
skupina
dlouhodobě
ovlivňující dění v centru města.
Myšlenka jít do komunálních voleb v koalici
se zrodila ze společného rozhořčení nad současným stavem Prahy
1, který považujeme za
nepřijatelný pro důstojný
život občanů.
Politická strana, politické
hnutí a občanská iniciativa jsou jasnými a zodpovědnými zástupci voličů.
Koalice skýtá věrohodné
záruky, že program vychází z potřeb obyvatel
a bude je taky naplňovat.
Navíc toto uskupení reprezentuje průřez napříč
společenskými i politickými proudy.
Nikdo z našich kandidátů
se nepotřebuje „zajistit“
v politice, neboť všichni
jsou dostatečně úspěšní
ve svých povoláních.

redakce@StaromeSkenoviny.eu

Zpravy

volte číslo

15

MY, CO TADY ŽIJEME. Zleva: René Pavlů (STAN) - Malostraňák. Fay Adensamová (KDU-ČSL) - Tajemnice
ministra zemědělství. Petr Burgr (KDU-ČSL) - Zkušený komunální politik (SOPMSH, KampaNula). Michal Vostřez
(IO) - Režisér, spoluzaklad. Iniciativy Občanů. Alena Ježková - Uznávaná spisovatelka. Věra Dvořáková (STAN) Oblíbená učitelka školy Brána jazyků. Petr Hejma (STAN) - Oblíbený starosta 2006 - 2009. Michal Caban (IO) Choreograf. Jan Cieslar - Historik, politolog. Martin Motl (STAN) - Vrcholový manažer.

CO UŽ NECHCEME!

● Nechceme být vězni v turistickém ghettu,
ve které se proměnilo místo, kde žijeme ● Nechceme donekonečna podepisovat petice za
záchranu prostředí, služeb a provozoven, které
jsou všude jinde samozřejmostí, a nechceme
být ponižováni tím, že radní na ně vůbec neberou ohled ● Nechceme být obtěžováni hlukem z pouličních produkcí a nekontrolovaným
dopravním provozem v parcích, na chodnících
a pěších zónách ● Nechceme každou noc žhavit linku městské policie, protože naše děti
nemůžou spát kvůli řádění podnapilých turistů ● Nechceme ráno vycházet do ulic posetých
odpadky po nočních ﬂámech ● Nechceme herny, které plodí pouliční kriminalitu a ohrožují
mládež ● Nechceme předražené radniční periodikum, které je nehoráznou propagandou radních ● Nechceme nové developerské projekty,
bez kontroly a konceptu devastující podobu
a funkčnost historického centra.

CO CHCEME!

● Chceme čisté a klidné ulice.
● Chceme „normální obchody“, jako jsou
potraviny, drogerie, železářství, řeznictví
a „normální“ služby, jako jídelny, prádelny,
čistírny a opravny. Povinností Prahy 1 by
mělo být vhodné prostory cíleně pronajímat
těmto provozovnám, zajišťujícím běžnou občanskou vybavenost v místě.
● Chceme klidně spát celou noc, a ne se bát
otevřít okno.
● Chceme v noci policejní hlídky v ulicích.
● Chceme jasná pravidla a přísné tresty pro
vandaly narušující veřejný pořádek a noční
klid.
● Chceme internetový magazín s důležitými
informacemi z radnice a jeho tištěnou formu
dostupnou na veřejných místech.
● Chceme radnici, která poctivě hospodaří
a svými občany nepohrdá, ale váží si jich.
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PROKLETÍ LÍDY BAAROVÉ

Kalendárium
Starého Města
ZÁŘÍ

100 let výročí narození nejproklínanější české herečky

Herečka Lída Baarová patřila mezi zlatou mládež. Narodila se 7. září 1914 do
bohaté pražské rodiny, které patřila známá ﬁrma Brouk a Babka. Dotáhla to hodně vysoko, ale...
Pseudonym si zvolila podle rodinného přítele spisovatele Jindřicha Šimona Baara (Zapadlí vlastenci). Po prvním úspěchu
(komedie Kariéra Pavla
Čamrdy) šla z ﬁlmu do
ﬁlmu. Hrála v pokleslých
snímcích, kde se uplatňoval její vzhled.
Svůj první velký ﬁlm Barkarola (1935) natáčela
v Německu s populárním
milovníkem
Gustavem
Fröhlichem. Poté s ním
měla několik let dramatický poměr.

1. Milenec

Roku 1936, v době konání
berlínské olympiády, se
setkala s říšským ministrem propagandy a osvěty Josefem Goebbelsem.

Stala se jeho milenkou
do chvíle, kdy si Goebbelsova žena Magda stěžovala u Adolfa Hitlera. Pak
měla Lída utrum.
V roce 1939 se za pomoci
otce vrátila do Prahy, kde
se s rodiči přestěhovala do vily na Hanspaulce. Později se tento dům
změní ve „vilu hrůzy“.

Československa. Tady ji
hned zavřeli na Pankráci.

3. Matka
Matka Baarové dostala
při výsleších v říjnu 1945
mrtvici a zemřela.
Baarová byla obviněna
z velezrady, což je vzhledem k jejímu mileneckému poměru ke druhému
nejmocnějšímu muži Třetí říše dodnes celkem pochopitelné.

4. Otec

2. Zajetí

Krátce na to přišel Baarové otec továrník Babka
o nohu (amputace kvůli
cukrovce).

Konec války očekávala
Lída pochopitelně s napětím. Rozhodla se k útěku
z Prahy přes Šumavu do
Bavorska. Padla však do
amerického zajetí.
Prodělala několik výslechů, byla zavřena v mnichovském ústavu pro
choromyslné. Odtud byla
23. září 1945 vrácena do

Poté spáchala dne 24.
března 1946 Baarové sestra Zorka Janů sebevraždu skokem z okna.
Její otec Babka, zlomený
smrtí ženy a nejmladší
dcery, zatlačil veškerým
svým vlivem na ministra
spravedlnosti
Prokopa

5. Sestra

Jarmila
Hašková

Bohuš
Záhorský

Gustav
Nezval

Ludmila
Červinková

NOVINÁŘKA

Lída Baarová,
milenka Goebbelse
Drtinu. Baarová byla na
Štědrý den roku 1946 propuštěna.
Její soudní případ skončil
v lednu 1948 s odůvodněním, „že její styky s nacisty nebyly v době přímého
ohrožení republiky“.

6. Šílenství
Lída Baarová zemřela zahořklá, osamělá a zbavená
svéprávnosti dne 27. října
2000 v Salzburgu ve věku
86 let.

HEREC

HEREC

PĚVKYNĚ

● Gustav Nezval
*18. 11. 1907 Brno
†17. 9. 1998 Praha
Herec Národního divadla.
● Jarmila Hašková
*28. 6. 1887 Praha
†20. 9. 1931 Praha
Manželka spisovatele.
Jaroslava Haška
● Bohuš Záhorský
*5. 2. 1906 Praha
†22. 9. 1980 Praha
Herec Národního divadla.
● Ludmila Červinková
*29. 4. 1908 Praha
†16. 9. 1980 Praha
Operní pěvkyně.

inzerce
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DAN HODEK,
Váš soused z Prahy 1

ČS

Milí sousedé, osm let se spolu s Vámi trápím řešením, jak nám
v Praze 1 zajistit dostupnou a všudypřítomnou síť potravin, drogerie a podobného sortimentu, pro který jinak musíme dojíždět do
supermarketů. Při vší snaze preferovat tyto podnikatele záměrem
obce a jinými pobídkami, se nám hlásili jen zahraniční – převážně
asijští obchodníci, o kterých je však známo, že svých zisků dosahují
převážně prodejem alkoholu, zejména v nočních hodinách. Dalším
zklamáním je i původně slibný řetězec Žabka. Tato zelená potvůrka
se nám nejprve zdála jako vhodný doplněk a alternativa bývalých
„sámošek“. Vypadalo to, že nám její hustá síť vytvoří jakési záložní
ledničky, do kterých si mezi šestou ráno a jedenáctou večer skočíme
koupit, co nám doma chybí. Realita a Vaše ohlasy však říkají, že se
to až tak nepovedlo, a že jak ceny, tak sortiment nejsou to pravé, co
my všichni chceme a zejména potřebujeme.
Na rozdíl od těch, kteří zvláště nyní před volbami doslova chrlí
laviny kritiky bez návrhu řešení, si Vám dnes dovolím představit nový
koncept tzv. Koloniálů 1, které by si Praha 1 řídila zcela sama. Přívětivé
ceny, dostatečný sortiment a hlavně přizpůsobivost na základě vašich
požadavků a potřeb. Již jsme prokázali i v jiných oblastech, že Městská část Praha 1 je schopná realizovat důležité záležitosti svých
občanů, i bez generování vysokých zisků. Koloniály 1 nejsou
plané sliby. Je to promyšlený a smysluplný projekt, který
VOLTE
vychází z hluboké znalosti věci. Váš hlas v podzimních
volbách přispěje i k znovuoživení tradičních koloniálů,
tvořící ten pravý kolorit naší krásné čtvrti.

1

Zkrátka a dobře,
PRAHA 1 SOBĚ

PRAH

4.9.2014 13:03:23

LES NEZAVI
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V PRAZE 1

NÁŠ PROGRAM

Rovnováha

OTEVŘENÁ RADNICE
USNADNÍME PŘÍSTUP
K INFORMACÍM
• Občan nemusí o informace žádat,
zavedeme systém automatického
zveřejňování informací obce a závislých organizací.
• O příjmech a výdajích města budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
• Zásady územního rozvoje, územní plány a regulační plány budeme
graficky prezentovat na webu.

Kateřina
Jacques
Aktivistka

VYJDEME VSTŘÍC
AKTIVNÍM OBČANŮM
• Petice a stížnosti a návrhy nepatří do koše. Budeme se aktivně
zabývat podněty, které občané zašlou.
• Zřídíme elektronický systém,
který bude od občanů, neziskového sektoru a firem shromažďovat
zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskuzi.
• Podporujeme skutečné místní
referendum a občanskou iniciativu.
RODINNÝ ŽIVOT NA PRAZE 1
• Garance místa ve školce od jednoho roku dítěte.
• Výrazná podpora pro vznik alternativních základních škol, školek pro děti mladších 3 let.

Svatopluk
Karásek

Kněz a písničkář

Natálie
Kocábová
Zpěvačka

Artuš
Rawa
Pirát

Otevř eno

Sdružení politic

Liberálně ekologick
České pirátské strany a n

VISLI PIRATI
redakce@StaromeSkenoviny.eu
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ZE 1 VOLTE

tevř enost

• Uvedení dětského kina Sluníčko
po vzoru dávného fenoménu.
• Znovu propojení generací - nová
instituce, kde pravidelně tráví
společný čas děti, mládež a senioři.
• Podpora a zajištění při nutnosti
paliativní péče.
• Všímavost a rodinná péče o seniory na Praze 1.

Život

PODPORA KULTURNÍHO ŽIVOTA

Robert
Jíša

Hudební skladatel

• Zprůhlednit a odpolitizovat
grantovou politiku a spolupořadatelství.
• Změnit systém poradních komisí nominovaných stranami na
komise nezávislé a odborné.
• V komisích transparentní volby
realizované skutečnými odborníky.
• Zprůhlednění a aktivní podpora pro kulturní činnost formou
poskytování prostorů ve správě
Městské části Praha 1.
ZDRAVÉ MĚSTO

Martina
Smetanová
Auditorka

Tomáš
Vích
Architekt

Aneta Pavlová- Zemanová

politických stran

Lektorka

Jan Václav
Čep
Mediátor,
lídr kandidátky

gické strany (LES),
a nezávislých kandidátů

• Připravíme celkovou vizi Prahy 1 vzniklou na základě potřeb
místních.
• Zajistíme podmínky pro návrat
skutečných obyvatel do vymírajícího centra.
• Revitalizujeme Malostranské
náměstí v návaznosti na Královskou cestu.
• Umožníme, aby studenti v centru nejen studovali, ale i bydleli
a žili.
• Plánujeme diskuzi a následnou
výsadbu Lesoparku od Florence
k Muzeu.
• Omezíme tranzitní dopravu
a její hluk a exhalace.
• Založíme na vhodných místech
komunitní zahrady.

PRAHA 1 VOLÍ
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Když senátor, tak
Martin Bursík
Karel Schwarzenberg
chce Martina Bursíka
v senátu (TOP 09)

10. - 11. 10. 2014
Díky za váš hlas
www.proprahu1.cz

Martin a Karel
ve vládě

Má číslo

Karel Fischer

kandidát na starostu Prahy 1

CHYTRÁ VOLBA

PRO NAŠI PRAHU 1

6

Martin

Karel

Volby do
senátu se
konají ve
dnech
10. - 11.10.
společně
s komunálními
volbami

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost

NOVINKY
OD KORMIDLA

J. Kalousek

Hotel Four Seasons
má vlastní loď

Hotel s nejlepším servisem na Starém Městě začal provozovat jako první
v Praze ve spolupráci
s paroplavbou svoji elektroloď. Můžete ji vidět
v Čertovce, Pražských
Benátkách a okolí Karlova mostu.

NOVÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM OTEVŘENO
NA MOSTĚ LEGIÍ

Miroslav Zikmund
na palubě!

Cestovatelská
legenda
Miroslav Zikmund představil na palubě parníku
Vltava nový ﬁlm „Století
Miroslava Zikmunda“.
Na parníku vyplul již
v roce 1940 se svojí milou
na Zbraslav.

Žertovná koláž Ondřej Höppner

Odešel ředitel SPS

25. srpna odešel ředitel
Státní plavební správy
Jaromír Kalousek. Čest
jeho památce! R.I.P.

M. Zikmund

Plavby do ZOO

Plavební sezóna do ZOO
nekončí letos poslední
zářijový víkend, ale můžete se těšit i na mimořádnou VÁNOČNÍ LINKU DO ZOO. Vypluje
24. - 28. 12. 2014 poprvé
v padesátileté historii!!!
Lední medvědi už teď
tleskají!

Ředitel paroplavby
Štěpán Rusňák
zve na projížďku

Mýtný
domek na
mostě Legií

Pražská paroplavební společnost otevřela nové
informační centrum v mýtném domku na mostě
Legií společně se ZOO PRAHA a DOPRAVNÍM
PODNIKEM. Bude zde možné v budoucnu zakoupit společnou vstupenku na plavbu a prohlídku ZOO a získat informace o plavbách, novinkách v ZOO a MHD v Praze.

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

Milí Staroměstští,
měsíc říjen patří mezi ty
měsíce, ve kterém panují nejjasnější dny v celém
roce. Dokazují nám to měření z Klementina, vedená pečlivě od roku 1771 P.
Josefem Steplingem. Ne
každé město se může pochlubit tak dlouhou řadou
meteorologických měření
jako Praha.
Koncem září přichází pravidelně VÁCLAVSKÉ LÉTO
(23. 9. - 1. 10.). Říká se, že
Kolem sv. Václava nové léto
nastává (28. 9.) a Sv. Jeroným bez dřeva zatopil (30.
9.) Následuje HAVELSKÉ
OCHLAZENÍ (2. 10. - 14.
10.). Nastává v období setí
ozimů, proto bylo zvláště bedlivě sledováno. Ve
dnech mezi 9. - 14. 10. přicházejí i první mrazíky - Sv.
Terezie zasazuje první okna
(15. 10.).
Těším se na viděnou na
plavbách od Čechova mostu, z Kampy, Hollaru i Rašínova nábřeží. PLNOU PAROU VPŘED!!!

Foto: PPS

inzerce
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Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!
Milí spoluobčané!

Personál Národní kavárny se těší na všechny milé návštěvníky nejen z Prahy 1!
Naši kavárnu najdete jen pár kroků od Národního divadla, na Národní 11.
Můžete u nás posnídat
domácí vejce do skla s parmazánem nebo míchaná
či ušlehaná do omelety.
Snídaně jako
od maminky
Nabízíme také skvělou
bábovku, čerstvé domácí
koláče se sezónním ovocem, křupavé sendviče
s rozličnými ingrediencemi, čerstvý domácí chléb
nebo krupicovou kaši
jako od maminky. Oblíbené jsou i místní ovesné
kaše.
Je libo kaši s jahodami,
oříšky nebo s rozinkami?
Všechny ženy tyto kaše
milují! Výhodou je, že
v Národní kavárně
můžete snídat po celý
den. Pokud se Vaše večerní párty protáhla až
do ranních hodin a Vaše

ráno začíná až odpoledne, zastavte se u nás v Národní kavárně a v klidu
posnídejte v jakoukoli
denní dobu...
Oběd v Národní
kavárně pohladí
Ve zdejším menu najdete
jídla lehká, tradiční
i „moderní“ jako kuřecí supreme s polentou,
steak s čekankou... Své si
zde najde zkrátka každý.
Když jednou ochutnáte,
budete chtít přijít zas.
Kromě sezónní nabídky
můžete vybírat z poledního menu, které je každý
týden nové. Nechybí ani
bezlepková jídla. Populární jsou zdejší bezlepkové těstoviny.
Nejlepší večery
jsou u nás
Chystáte se do Národní-

ho divadla na představení? Nespěchejte rovnou z práce, odpočiňte
si před představením
u skleničky dobrého vína
u nás v Národní kavárně.
Zastavte se, vychutnejte
si zdejší dobroty k vínku
(třeba čerstvě pražené
mandle) a pak se v klidu
vydejte za kulturním zážitkem. Národní divadlo
máte jen pár vteřin od
kavárny...
Milovníky kávy
i čaje potěšíme
Pokud jste milovníkem kávy, jistě Vám
u nás v Národní kavárně
zachutná. Nabízíme zde
věhlasnou kávu značky
Nespresso - vždy víte, co
dostanete. Její kvalita
Vás nezklame. Stejně tak
ani různé variace zdej-

ší kávy, skvělé kávové
speciality. Všechny kávy
s mlékem Vám připravíme i ze sojového mléka.
O své nepřijdou ani milovníci čaje. Můžete
u nás ochutnat exkluzivní
čaje světoznámé značky
KUSMI TEA. Již více než
140 let nabízí KUSMI
TEA čaje té nejvyšší kvality.
V jejich sortimentu najdete výhradně ručně balené čajové lístky z Číny,
Indie a Srí Lanky. Kromě
černých, zelených a bylinných čajů si vysokou
popularitu získala inovativní řada wellness čajů,
které mají blahodárné
detoxikační, stimulační
či relaxační účinky.
Vřele doporučujeme vynikající BB DETOX a pak

už nikdy nebudete chtít
jiný čaj.
Kultura se vrací
do naší kavárny
Zveme Vás také na pravidelné kulturní akce
- literární a hudební večery. Např. ve čtvrtek
2. října od 19 h si nenechte ujít večer s názvem Na kus řeči se
spisovatelem Lubomírem
Vejražkou.
Těšte se na čtení z jeho
knihy Nezhojené rány
národa (osudy politických vězňů a jejich
rodin) v podání Moniky Höppner a Jiřího
Pěkného. Více o našem
programu najdete na našich stránkách: www.narodnikavarna.cz.
Těšíme se na Vaši
návštěvu!

Z historie slavné Národní kavárny
ků scházela celá kulturní
obec. Pravidelnými hosty kavárny byli Jan Neruda, bratři Čapkové,
Vítězslav Nezval, František Halas, František Hrubín, S. K. Neumann, Viktor Dyk,
Eduard Bass, Ferdinand Peroutka, Jaroslav Seifert, Konrát
Biebel, Vladislav Vančura a mnoho dalších vý
Obdobím největší slávy znamných osobností.

Národní kavárny bylo pět
let mezi roky 1923 - 1928. V roce 1947 byla nemoviTehdy se zde bylo možné tost i podnik Národní kasetkat prakticky s kaž- várna prodána ministru
Stránskédým, kdo v české kultuře Jaroslavu
něco znamenal. Denně se mu. Tím však existence
zde u kavárenských stol- kavárny skončila, neboť
Byla založena v roce 1896
jako kavárna Imperial v klasicistní stavbě z let 1843 - 1845. Zakladatelem byl
Zdeněk Kolman, který
ji vedl až do roku 1938.
V průběhu roku 1923 proběhla nákladná rekonstrukce celého objektu.
Národní kavárna byla tou
dobou novodobou atrakcí
velkoměstské Prahy.

Víte, že
Národní kavárna se zapsala do kulturních
dějin jako místo vzniku spolku Devětsil,
levicově orientovaného sdružení české
kulturní avantgardy, který zásadním způsobem ovlivnil kulturní a literární vývoj tehdejšího Československa.

Tel.: 222 262 291

po únorovém komunistickém puči v roce 1948 dům
obsadil Svaz spisovatelů.
Místnosti kavárny byly
změněny na galerii uměleckého skla a dekorativního umění.



V roce 1990 získal nemovitost zpět v restituci vnuk
bývalého majitele MUDr.
Martin Jan Stránský
a nově zde zřídil soukromou polikliniku.

Národní kavárna v roce 1923



Kavárna byla obnovena
v roce 2007 a v roce 2013
byla kompletně zrekonstruována do nynější podoby včetně zrestaurování
dobových štuků.

Karel Čapek

Ferdinand Peroutka

Jaroslav Seifert

Eduard Bass

Josef Čapek

S. K. Neumann

Adresa

Národní kavárna,
Národní 11, Praha 1

Otevřeno

po až pá 8 - 22 h
so a ne 9 - 22 h

www.narodnikavarna.cz

12

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Zpravy

KampaNula

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

BOJ O KAMPU PŘINESL OVOCE:
PŘESTAVBA BYLA ODLOŽENA

Werichova
vila

Foto: Archiv

Pro všechny, kteří si myslí, že nemá cenu vyslovit svůj názor, jak má vypadat okolí, kde žijeme,
máme dobrou zprávu z Malé Strany: Má to cenu!

Kavárna
Mlýnská

Zakladatel
KampaNuly
Petr Hejma

Občané Prahy 1, prostřednictvím různých, především malostranských spolků, nenechali
Radnici Prahy 1 svévolně rozhodnout o budoucí podobě parku Kampa. V průběhu čtyř let
obyvatelé Prahy 1 trvale odmítali megalomanské projekty radikálně přeměnit všemi občany
i odborníky uznávanou, historickou podobu parku Kampa
v cizí neosobní prostor, jaký
dnes můžeme vidět například
na Střeleckém ostrově po jeho
revitalizaci.
Zástupci malostranských spolků se tento
týden sešli, aby se zeptali starosty, zda platí jeho příslib, pu-

Naše akce

blikovaný v zářijových Malostranských novinách, že projekt
revitalizace Kampy je zastaven.
Jak známo na ochranu parku
byla připravena i petice. Starosta reagoval dopisem spolku
KC Kampa, se kterým jako jediným ze spolků komunikuje.
V dopise se praví, že projekt revitalizace Kampy je pozastaven
s příslibem dalšího jednání s občany o budoucí podobě parku.
Členové spolků a neziskových organizací se ptají: Co
znamená: Pozastaven? Znamená to, že neplatí schválený
projekt, ani vydané stavební
povolení? Je zrušeno výběro-

vé řízení na dodavatele? Nebo
představitelé radnice jen čekají,
až přejde předvolební čas a pak
se opět otevře možnost realizovat megalomanský a především
předražený projekt přeměny
parku Kampa v neosobní prostor s kusy zeleně? Občané
mají dopis starosty, ale otázek
je stále příliš mnoho. Proto se
jednotlivé spolky obrátí na starostu společným, otevřeným
dopisem, ve kterém budou požadovat garance, které zajistí,
že Kampa nebude revitalizována, ale pouze odborně opravena. A to tak, aby buldozery
a motorové pily nezničily genia
loci, který tento ostrov uprostřed Prahy
1 má. Ještě línější
Pro líné
Za KampaNulu: Petr Burgr,
Petr Hejma, Jiří Kučera

KampaNula
podporuje

PARNÍK SKAUTŮ A KAMPANULY

Čtvrtek 25. 9. Přístaviště Kampa. Vyplouváme v 17 h. Zakončení úspěšné letní poznávací
hry Přístav volá! Děkujeme Pražské paroplavební společnosti za vzornou spolupráci.

PODPORUJEME:
 Každou středu
Taneční pro začátečníky
i pokročilé v kavárně Čas
(U Lužického semináře).
Od 1. října. Přihlášky:
zdedrd@gmail.com
PODPORUJEME:
 Sobota 20. 9.
Malostranské vinobraní - Dozvuky horňáckých
slavností. Úžasná cimbálová muzika a další.
Učené toulky
Středa 1. 10.
Vyšehrad a pověsti české Richard Händl, sraz v 17 h
u Táborské brány.
Středa 8. 10.
Petřín, Jaroslav Rybář.
Další středy
Staroměstský orloj, Jan
Žižka, Nezapomenutelné
nevěstince - MUDr. Jan
Sedmík.

POŘÁDÁME:
Listopad
Benefice pro Nadaci Artevide.
 Pátek 28. 11.
Od 20 h JAZZ + BLUES
JAM, Jitka Vrbová a LTW,
Johny Blues. Baráčnická
rychta.
 Středa 24. 12.
Od 14 h tradiční Štědroodpolední svařák u sochy
Bruncvíka.
PODPORUJEME:
 Sobota 8. 11.
Malostranský candrbál
- 25 let SOPMSH, Malostranská beseda.
 Středa 24. 12.
Od 14 h tradiční zpívání koled pod Karlovým
mostem. Pořádá HaFstudio.

Mediální partner: Staroměstské noviny, Malostranské noviny a Novoměstské noviny. Akci pořádají:
Agentura AV, Biograf - Letní poloha, kavárna Mlýnská, KC Kampa, Muzikanti z Kampy a TURAS.

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.

Z
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Zpravy

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

Glosa

Hrdinky doby
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Začátek školního roku je
zvláštní den. Do některé
ze škol zamíří pan pre-

zident. Ráno v rozhlase
tichým a vážným hlasem
mluví pan ministr školství o tom, jak učitelům
v jejich poslání drží palce.
Pak se z éteru šíří rady
psychologů: Děti nesmějí být hned přetěžovány
a u prvňáčků pozor na
stres z nového kolektivu.
Když skončí psycholog na
děti, vystřídá jej psycholog na pedagogy. Jediný,

kdo zůstane tak nějak
napospas, jsou maminky
školáků. Jenom to ráno.
Během minuty své ratolesti přesvědčit, jak je výborné vstát a jít do školy,
několikrát vydat povel
k vyčištění zubů a nejmladšímu svatosvatě slíbit, že skutečně ve školce
nebude po obědě spát. Že
pro něj, nebo pro ni, skutečně přijde po „ O“.

Před odchodem nutno
v okamžiku rozhodnout,
v kterých kdo půjde botách. Původně plánované
se nemůžou najít. Ještě vyměnit svetr, protože s takovým ﬂekem od snídaně
se první den do školy jít
nedá. Když už to vypadá,
že se může vyrazit, nutno
ještě vysvětlit, že maminka opravdu neví, s kým
bude kdo ve třídě sedět.

inzerce

Tím to ale nekončí. Odpoledne se musí poklusem
oběhnout zájmové kroužky a pomocí vrcholné logistiky naplánovat jejich
návaznost. Přátelé tady
jsou pravé hrdinky doby.
Já navrhuji přesunout
svátek matek z května
na září. Maminky budou
moci slavit, že přežily začátek školního roku.
SN, září

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Staroměstské noviny
č. 8, srpen 2014

Přání

Jsem na Tebe,
synu, hrdej
Jiří
Kučera ml.
Vše nejlepší
k narozeninám
přeje táta

Jiří Kučera (Ing. Arch.)
má 15. 9. narozeniny (36
let - ještě mladej a již zkušenej). Zakladatel galerie
Kvalitář. Občan Prahy 1,
postupně bydlící ve všech
jejích čtvrtích. Narodil se
r. 1978 v Králodvorské 14
na Starém Městě, co študák
bydlel léta na Malé Straně
ve Sněmovní 15 a léta bydlí a oživuje mnoha počiny Senovážné nám. 17 na
Městě Novém (viz www.
novomestskenoviny.eu).
TATA MUDr. Jiří Kučera
P. S.: Jsem na Tebe,
synu, hrdej.

Báseň
VOLEBNÍ
Když zní píseň volební
neuslyšíš „vole“ v ní.
Ten nadává,
ten konejší.
Nevyhrává vtipnější,
tuhle soutěž vezdejší,
ty na hlavu poklepy...
Vše bere ten pilnější,
ten, co to nejvíc polepí.
-hop-

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.

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

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

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

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

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

Těšíme se na Vaši návštěvu!

redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

VLNÍCÍ SE OPONA

Kaplanová hraje
Na zábradlí

Brněnská herečka Dita
Kaplanová dostala nabídku do Divadla Na zábradlí. Další nové tváře,
které můžete v divadle
od září vídat, jsou Jana
Plodková a Jakub Žáček.

Koncert Karla
Plíhala pohladí

Indiánský tábor Divadélka Romaneto

Dita
Kaplanová
HEREČKA

K

Karel
Plíhal
ZPĚVÁK

Jana
Plodková
HEREČKA

Kulturní nástěnka
ZÁŘÍ

- ŘÍJEN

Akce - So 20. 9. od 10 do 18 h - SVATOPETRSKÉ KOVÁNÍ - Biskupská ul.,
park u kostela sv. Petra, galerie KusKovu - Setkání uměleckých kovářů v ulicích
Prahy. Zve Spolek přátel Petrské čtvrti.
Divadlo - 23. a 24. 9. v 17.30 h, 27. 9.
v 14.30 h a 28. 9. v 16.30 h, 3. 10. v 18 h
- MIKULÁŠOVY PRÁZDNINY - Spolek Kašpar, Celetná 17 - V roli Mikuláše
M. Ruml. www.divadlovceletne.cz
Výstava - Do 27. 9. - SKUPINOVÁ
VÝSTAVA ZÁŘÍ - Galerie U Zlatého
kohouta, Michalská 3 - Obrazy, objekty.
Vystavují: J. Černá, E. Hrušková, M. Uhlíř, J. Uhlíř… www.guzk.cz

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.

♥Výklad karet - cesta
srdce. Praha 1. Tel.: 607
298 178.
●Nabízím kvalitní malířské a lakýrnické práce.
Tel.: 774 007 148.
●Pronajmu garáž. stání
ve Šlikové 7. Jen pro auta
do 1,55 m, či motorku. Tel.:
603 953 576.
●Naučte se řídit v Praze
s vedoucím autoškoly (30
tis. hod. praxe). Jízdy kondiční, zdokonalovací, de-

fenzivní. Tel.: 604 678 230.
●Italská vína z bio a rodin. vinařství. Pěkné ceny
pro čtenáře. Tel.: 603 953
576, www.bioitalie.net.
●Ubytuji v bytě a postarám se o vašeho pejska
v době vaší dovolené. Tel.:
606 528 811, 737 776 555.
●Kurzy tenisu pro děti od
4 do 18 let. Tréninky v ZŠ.
Včasný zápis raketa HEAD
a sleva 20 %. www.tallent.
cz. Tel.: 777 260 262.

HAF studio

Krátké zprávy
místního
kulturního života

redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Oblíbené Divadélko Romaneto uspořádalo v srpnu
Indiánský tábor Western Fort Hary III. ročník. „Děti
byly nadšené i přes vrtkavé počasí,“ řekl SN principál divadla Roman Korda. Více o divadélku najdete
na www.divadelkoromaneto.cz.

Zpravy

inzerce

výtvarné hudební divadelní
Zápis na kroužky ve školním roce 2014/2015 je od
1. 9. do 18. 9. vždy pondělí až čtvrtky od 13 do 18 hodin.
Od 8. do 12. 9. vás zveme na dny otevřených dveří!
Vyzkoušejte zdarma kroužky pro děti dle rozvrhu
na www.hafstudio.cz.

HaFstudio pořádá kurzy, kroužky, dílny - výtvarné, herecké,
hudební, dětské divadlo, muzikál pro děti od 0 do 99 let.
Hafík miniškolka pro děti od 2 do 5 let - umělecké
hrátky lze využít jako dopolední školku.

Tipy:

• Zpívánky pro nastávající maminky, pro rodiče s dětmi,
Tanyny pro rodiče s dětmi
• Multimediální atelier
HaF podporuje
• Akademie malých architektů
MČP1 a MHMP.
• Sborový zpěv pro děti I dospělé
Praha 1, Ostrovní 16

Mobil: 603 181 001

Mail: haf@hafstudio.cz

www.hafstudio.cz

Karel Plíhal zavítá 15. října
do Divadla Bez zábradlí,
kde odehraje od 19 h koncert s osobitým projevem.

Na kus řeči
s Vejražkou

Národní kavárna (Národní 11) zve ve čtvrtek
2. října od 19 h na pořad
s názvem Na kus řeči se
spisovatelem Lubomírem
Vejražkou. Těšte se na
povídání s autorem knihy
Nezhojené rány národa,
která je plná osudů politických vězňů a jejich rodin. Čtou Monika Höppner a Jiří Pěkný.

ZÁPIS A DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

1. - 19. září, pondělí - čtvrtek 15.30 - 18.30 hodin
Těšíme se na vás a vaše děti!

Školka Žofka pro děti od 2 do 6 let
pondělí - pátek, 8 - 18 hodin, max. 12 dětí, docházka
pravidelně i nárazově, zvykací týden zdarma
Kroužky pro děti od tří let, školní děti a mládež
Hudebně - pohybový, pěvecký sbor Užofka, keramicko - výtvarný,
tanečně - pohybový, taneční skupina, hudební nástroje, cvičení
s prvky jógy, dramaticko - výtvarný, malování s angličtinou...

Adresa: Dětské studio Žofka, Sarajevská 10, Praha 2 (5 minut od I. P. Pavlova,
tram. 11 Nuselské schody, tram. 7, 17, 18, 24 Svatoplukova
Tel.: 602 802 038, 222 564 043, FB
www.zofka.cz

STAROMĚSTSKÉ NOVINY PŘEDSTAVUJÍ
Josef Voltr, kavárník, Národní kavárna, Národní 11

Jak byste představil Národní kavárnu?
Přítomnost kavárny na
rohu Národní a Karolíny Světlé je datována
od roku 1896. Její osud
byl stejně pohnutý jako
u většiny kaváren v Praze,
které byly útočištěm inteligence, umělců a ekonomické elity našeho národa. Národní kavárna
čekala na znovuobnovení
tradice o něco déle, ale
věřím, že se stane znovu
oblíbeným místem.
Co je u vás v kavárně nového?
Především bych rád zmínil
kompletní rekonstrukci.
V první řadě byla obnovena štuková výzdoba, kterou kdysi připravil stejný
architekt a manufaktura
jako pro kavárnu Myšák ve
Vodičkově ulici. Další částí
rekonstrukce bylo vybudování moderní kuchyně.
Nově připravujete také
pravidelné kulturní akce.
Na co byste naše čtenáře
pozval?

Již v průběhu září se
u nás můžete těšit na páteční a sobotní hudební
večery. Budeme u nás
také pravidelně hostit
spisovatele a významné
osobnosti. Prostřednictvím autorských čtení
a besed chceme z Národní kavárny udělat místo,
kde se lidé nejen dobře
najedí, ale kam se budou
těšit za kulturním zážitkem.
S jakou osobností byste
rád u vás v kavárně poseděl?
Chtěl bych potkat Františka Hrubína a z dálky
ho tiše pozorovat a přemýšlet, co ho inspirovalo
ke slovům chvály, kterými opěvoval Národní kavárnu ve své sbírce básní
Lásky: „Milovali jsme
s náruživostí ty dlouhé
květy, jež vybuchovaly,
když jsme vešli, každá lampa se proměnila
v puklé oko, odkud se
řinula vína vzácnější než
perleť a vzdechy opuštěných žen.“

Kavárník Josef Voltr
Jak se podle vás pozná
dobrá kavárna?
Podle atmosféry, chcete-li duše kavárny, která
se tvoří řadu let, a pak ji
můžete během okamžiku
ztratit. Jedná se o tu neviditelnou energii, která
přitahuje stejně i nestejně smýšlející lidi, kteří
se cítí v tom kruhu víceméně stálých hostů komfortně… Posláním každé
kavárny by mělo být, aby
host nejen do kavárny
přišel, ale aby se tam také
rád vracel.
Tuto rubriku ﬁnančně podpořila
MČ Praha 1

Text a foto: Monika Höppner, graﬁcká úprava Jiří Pěkný.
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ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ (část XXVI.)

Okruh brouka

Foto: Archiv SN

Ale rozhodně už teď
uvěřili, že to s ním není
docela v pořádku, a jsou
mu schopni pomoci. Důvěra i jistota, s nimiž byla
učiněna první opatření,
působily na něho blahodárně. Měl pocit, že je
Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna
se smyslem pro
humor

opět zahrnut do lidského
okruhu, a jak od lékaře,
tak od zámečníka - jež od
sebe vlastně přesně neodlišoval - čekal velkolepé
a překvapivé výkony. Aby
měl pro nadcházející rozhodná jednání co možná
jasný hlas, odkašlal si trochu...

Slavné místní ženy
Milada Smolíková

www.novomestskenoviny.eu

František
Smolík,
manžel

Příště: Čekají nebohého
Samsu konečně lepší časy,
nebo je jeho osudem cikáda, kladélko a lesk krovek?
Šikne se v bance sosáček?

NOVÉ NOVINY
PRO NOVÉ MĚSTO!

Jindřich
Plachta,
kamarád

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Otázka: Na jakém domě je
tento kamenný zvon?
Nápověda: V domě se s největší pravděpodobností narodil budoucí král Karel IV.

Nejlépe jí seděly
role maminek

Minule: Dům U tří stříbrných
růží č. p. 232 stojí na rohu ulic
Husova a Jalovcová. Správně:
Tomáš Pěkný, Jana Kučerová...
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

Herečka Národního divadla

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Poznáte, jářku,

[

Co nového
za vodou

Milada Smolíková (1891
- 1972) se seznámila se
svým budoucím mužem
hercem Františkem Smolíkem ve Švandově divadle. Když dostal Smolík
nabídku do Národního divadla, souhlasil s podmín-

Zdeněk
Brynych,
režisér

kou, že bude angažována
i jeho žena. Jako herečka
představovala maminkovský typ. Hrála v mnoha
ﬁlmech, např. v Žižkovské
romanci (1958) pod režisérskou taktovkou Zdeňka Brynycha.

inzerce

Skvělá zpráva! Po nevídaném úspěchu Staroměstských novin mají své noviny
i obyvatelé Nového Města.
K mání jsou např. v Akademii věd nebo v Národní
kavárně (Národní 11).

Sudoku pro
nenáročné
1 3 2 1 3 2
1 3 2 1 3
3 2 1 3 21
PRO LÍNÉ

SPÍCÍ

ŘEŠENÍ: Doplň dvojku
a objednej celou láhev.

Franz Kafka: Proměna
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redakce@StaromeSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Zveme Vás na charitativní
koncert klavíristy Botvinova
Geniální umělec představí své umění v mystickém kostele sv. Tomáše
Klavírista
Alexey
Botvinov

Krteček

Hotel The Augustine Prague uvádí
dne 24. září od 19.30 h charitativní večer spojený s koncertem
slavného pianisty Alexeye Botvinova v kostele sv. Tomáše. Po
koncertě si Vás dovolujeme pozvat na koktejl v rajské zahradě
s následnou galavečeří v prostorách
sálu hotelu The Augustine Prague.
V repertoáru tohoto významného
klavírního umělce se můžete zaposlouchat do skladeb S. Rachmaninova. Celý večer bude probíhat
pod záštitou Nadace Zdeňka
Milera, legendárního tvůrce
Krtečka. Výtěžek koncertu bude
osobně předán doc. MUDr. Ladislavu Kroftovi, CSc., zástupci dětského oddělení Ústavu pro
péči o matku a dítě v Podolí.

Vstupenky jsou k dispozici přímo
na hotelové recepci nebo v on-line
předprodeji.
Zájemci mohou zakoupit
dva druhy vstupenek:
1) Cena vstupenky na charitativní koncert, spojený
s koktejlem v rajské zahradě
je 1500 Kč.
Více informací naleznete na
www.augustinehotel.com
2) Vstupenka za 4800 Kč,
která kromě koncertu a koktejlu zahrnuje také čtyřchodovou galavečeři v prostorách hotelu.
Pro bližší informace kontaktujte,
prosím, přímo hotel The Augustine Prague na emailové adrese:
sales@augustinehotel.com

Matěj Vyskočil

Vážení přátelé
Starého Města,

je mi velkou ctí představit Vám charitativní
projekt, který přinese do
kostela sv. Tomáše 24.
září klavírní tóny a působivou hudbu Sergeje Rachmaninova. Rád bych
tímto poděkoval řádu
sv. Augustina za propůjčení nádherných prostor
kostela a rajské zahrady,
které budou tuto výjimečnou událost dokreslovat jemnou mystikou.
Budu se na Vás s celým
týmem hotelu Augustine
těšit během celého měsíce září a rozhodně si také
nenechte ujít nádherný
koncert pro dobrou věc.
Brzy na viděnou!
Za celý tým Matěj Vyskočil,
Resident Manager

THE AUGUSTINE PRAGUE, Letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00
Tel.: (+420) 266 112 233, e-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. října

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

Foto: Archiv

Modré okénko
dnes získává... Aktuální vtip ze 100 let starých novin
Za to, že čelí
nájezdům
sprejerů na naši
kapličku. Podrobnosti výpadu na str. 3
JAN BURIAN
Ředitel Národního divadla
Víte o někom, kdo si zaslouží
Modré okénko? Napište na
adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

CHARLIE
Vzdělaný Charlie čte
Paula Coelha.
Foto poslal páníček
Lukáš Konopka

Proč čtu

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
redakce@
staromestskenoviny.eu

Foto: Monika Höppner

„Protože Staré Město
je centrum Prahy,
a ta by měla být všech
Čechů ráj!“
Zdeněk Čech,
vydavatel, nakladatelství Daranus

Zvířata
Starého Města

30 Kč

Děti, běžte si
házet učitelkou
na hřiště

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
Vojta
Náprstek

PRVNÍ DEN VE ŠKOLE. Soused: „Kampak vlečou to nebohé dítko?“
Otec: „Ále, první den ve škole a už vystrčil paní učitelku z okna.“

52 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. 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. Národní kavárna, Národní 11. Prarepo, Politických vězňů 5

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. 9 / září 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.

inzerce

ACADEMY
Nová třída
již od 15. září!

Kdy: Pondělí a středa
vždy 20 - 21.30 h
Kde: Lodecká ul. 2,
Praha 1
Těší se na vás
instruktor
Lukáš Tesárek,
člen instruktorského týmu
KRAV MAGA ACADEMY,
graduate level 3.
Přihlašování
a více informací na:

www.krav-maga.cz
MČ PRAHA 1
A MĚSTSKÁ POLICIE - OBVODNÍ
ŘEDITELSTVÍ PRAHA 1
zvou na

KURZY

SEBEOBRANY, JIU-JITSU
A KONDIČNÍ CVIČENÍ

Kdy: Od 2. září (pondělí,
úterý a středy)
Kde: Lodecká ul. 2, Praha 1
Pod vedením Bedřicha
Rýče, držitel čtvrtého danu
jiu-jitsu a druhého danu
karate, který patnáct let
slouží u Městské policie
hl. m. Prahy a vede kurzy
sebeobrany pro strážníky
i veřejnost.
Pro více informací volejte:
605 958 245

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

