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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®
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jen
 houšť

žertovná Koláž: 
starosta loMeCKÝ 

jaKo loutKa

Str. 
6 - 7

dojeMnÉ 

Čtení

Kdo ho vodí, zjistíte na str. 4

proKletí 
tajeMnÉ
pěvKyně
bojovnice vlasta ● proč měla 
být zapomenuta?●den, kdy 
přišla o všechno ● její láska

Měla nadání, krásu, 
hlas, který lámal 
srdce. Lze si snad 
představit horší za-
čátek kariéry, než 
že bomba zničí di-
vadlo, jehož se měla 
stát hvězdou? Vlas-
ta Urbanová milova-
la Prahu a Národní 
divadlo. Proto se 
sem vrátila - i když 

jí svět ležel u no-
hou.  Pak už při-
šla tajná policie 
a obrátila jí život 
naruby. 

prostřenÝ stŮl 
na betlÉMsKÉM 

náMěstí

Staré Město se konečně pro-
bouzí díky sousedské aktivitě. 
Vznikají tu spontánní akce jako 
Zažít město jinak, Prostřený 
stůl, Betlémská noc a další. Ži-
jeme ve čtvrti, která má sílu. 

Více čtěte na str. 5

Zde muže
být váš
inzerát!

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

Dočasná
sleva 20 %

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

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

Více informací na str. 9

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

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

257 531 839

Sdružení občanů a přátel 
Malé Strany a Hradčan

Malostranská beseda
sobota 31.10. od 19 h

VE STYLU 80. LET

Malostranský 
CANDRBÁL



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
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inzerce

Kdy jste naposledy 
oloupali kaštan?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Dneska. Dělám 
z nich s tátou 

a mámou 
zvířátka, lidi 

a tanky.“

Anketa Staroměstských novin

„Čili: V průběhu 
kaštanové 

sezóny každý 
boží den!“ 

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

 „Asi jako 
malé děcko. 

Z hladu!“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Mám plné 
kapsy, ráda je 

žmoulám v ruce, 
kaštan máme na 

zahradě.“

Číslo měsíce

40
Před 40 lety byl 
otevřen obchod-
ní dům Kotva. 
Děkujeme.

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Doporučuji 
kaštan ve slupce 
drhnout o beton, 
je pak chlupatý 

a zhnědne.“

Kateřina 
janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Loupala jsem 
celé dětství 

a loupu dodnes, 
baví mě to 
na omak.“

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Staré Město - To 
byla mela! Mladá žena 
(36) se v ulici V Kol-
kovně dala do řeči 
se strážníkem a zá-
hy se rozohnila tak, 
že mu srazila čepici 
a brýle. Strážník měl 
přitom na práci něco 
jiného: Huboval taxi-
káře, který stál na pře-
chodu pro chodce. 
Žena chtěla, aby ji taxi-
kář odvezl do Kladna.
Skončila však v cele, 
chuděra.

divá žena srazila strážníkovi 
u Kolkovny čepici a brýle

Nové zprávy 
ze Starého Města
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Staré Město - Do redak-
ce Staroměstských novin 
přicházejí desítky dopisů 
na téma sousoší mistra 
Jana Husa na Staroměst-
ském náměstí. Mnoho čte-
nářů si všimlo, že pomník, 

na kterém se prý již nepra-
cuje, vyluzuje zvuky, po-
dobné dunění. „Je to jako 
kdyby hrál někdo uvnitř 
na hoboj,“ říká paní Jiřina 
z Dlouhé ulice, která cho-
dí denně kolem.

nezapomeňme: 
tyhle noviny jsou 

underground

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

znepokojivá svědectví: husův 
pomník hučí. policie zatím tápe

16°C
Počasí 

Místo místních
přicházejí 

svalnaté ženy
Celetná - Miliardové 
investice jdou do kři-
žovatky ulic Železná, 
Celetná a Kamzíkova. 
Celkově se přestavba 
týká osmi historických 
domů. Mají tu být po-
silovny pro ženy, hotel 
a byty. Čtyři domy vlast-
ní společnost Bucen-
tauro Trade a čtyři má 
developer v pronájmu 
od magistrátu.

Kdo chce 
zrušit radnici 

Prahy 1
Staré Město - Podří-
zenost radnice Prahy 1 
magistrátu je tak znač-
ná, že sílí hlasy na její 
zrušení. Ušetřily by se 
desítky milionů měsíč-
ně, kdyby se tak stalo. 
Na adrese Vodičkova 18
by mohla být kavárna 
nebo obchodní dům.

Čtenář 
reportér

inzerce

Recept dle 
Dobromily

Větrná polévka 
s kapradím

Nachytej do hrnečku 
podzimní vítr, přikryj 

a nech odstát. Připrav 
kapradí (lze i sušené)...  

Ta to umí osolit!

 

nechte hrnce vařit za vás

říjen
Co se v říjnu naučíš, v lis-

topadu jak když najdeš

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Čas od času je třeba to 
připomenout: Tyto pěkné 
noviny, něžně opěvující 
krásy Starého Města a je-
ho ctihodných občanů, 
jsou v nemilosti vedení 
radnice, konkrétně sta-
rosty Lomeckého a jeho 
přítelkyně  tiskové mluv-
čí. Ne že by to nebyla zá-
bava - být v disentu, ale 
byl bych nerad, aby to 
bylo vnímáno jako ně-
jaký souboj. Starosta je 
dočasný a Staroměstské 
noviny nadčasové. Tak 
to je. Tyto noviny jsou 
a budou nezávislé. Politi-
ci přicházejí a odcházejí: 
Jako svatí na orloji, jen 
s tím rozdílem, že necho-
dí do kruhu.
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Černá kronika

Pohled shora

INZERCE STARÉ MĚSTO 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.
●Grafik, malíř z Prahy 
(48 let), sluchově postiže-
ný, hledá upřímnou ženu 
stejně nebo jinak postiže-
nou. Samota je zlá. Tel.: 
776 461 007, pište, pro-
sím, sms.  
●Byt. Hledáme dlouho-
dobý pronájem bytu 2 + 1 
či 2 + kk na Malé Straně 
a okolí. Pár, nekuřáci, bez 
zvířat. Na Malé Straně 
žijeme přes 30 let a děti 
nám už odrostly. Tel.: 
604 255 003. 
●Koupím Perelman: Za-
jímavá matematika a me-

chanický bug. Tel.: 604 
359 365.
●Účetnictví - komplet-
ní vedení a zpracování. 
Mzdy. DPH a vedení da-
ňové evidence pro OSVČ. 
Zastupování na úřadech. 
Pracujeme s programem 
Money. Tel.: 773 923 876. 
●Provádíme levné zed-
nické a malířské práce        
i rekonstrukce bytů na 
klíč. Tel.: 720 658 976.
●Začínající sběratel od-
koupí staré známky, po-
hledy i obálky. Díky za na-
bídky. Tel.: 720 658 976.

Nepasterovaná a nefi ltrovaná piva z Valašska

PIVOVAR BON ZAŠOVÁ 
BON světlý ležák

BON Weissbier ● BON tmavý speciál

Adresa: Úvoz 26, Praha 1 - Hradčany

Stylová pivnice 
v srdci Prahy

Tel.: +420 576 501 131 www.valasska-pivnice.cz

UBYTOVÁní V PRAZe www.hotel-praha-zlate-jablko.cz

Výjimečná piva 
za jedinečnou cenu 29 Kč!
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

staroMěstsKÉ noviny: 
jedniČKa v Místní inzerCi

bravo! obchodní dům Kotva 
vstupuje do síně slávy

Z otloukánka hvězdou● Včelí plástev jako symbol?
Staré Město - Manželé
Machoninovi, autoři je-
dinečné podoby domu 
Kotva, se zřejmě dočkají 
uznání, jakého si zaslou-
ží. Obchodní dům ve tva-
ru včelího plástu  se má
stát kulturní památkou,
což navrhl radní Jan Wolf, 
který má na magistrátu 
na starosti kulturu a pa-
mátky. Pokud návrh pro-
jde, bude to pro Vladimí-
ra a Věru velké zadosti-
učinění.
Půdorys budovy tvoří 
několik šestihranů, které 
jsou vzájemně propoje-
né. Pět nadzemních pater 
spojuje deset eskalátorů. 
Jde o úchvatný symbol, 
který by měl být oceněn.

Víte, že...
Vladimír Machonin, 

původně návrhář nábyt-
ku, zemřel v roce 1990. 

inzerce
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště

Místní mistryní se stala jana 
Bílá. Opálila se za 2 minuty.

Místní Mistryně 
v opalování raMen
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Dívka ze str. 3

Bouřlivý 
rok 

1915

ště

Místní mistryní se stala 
jana Bílá. Opálila se cobydup.

Místní Mistryně 
v opalování raMen

inzerce

Manželé Machoninovi: 
Vladimír a Věra

Pohled shora

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

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

Telefon:
224 227 227

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

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek

Vaše zdraví - naše starost!

Velectění občané Starého Města pražského jakožto i z celé velké Prahy!

www.nadassy.cz

Smlouvy s pojišťovnami 111, 201, 207, 211
Jsem tu pro Vás na tel. číslech 224 212 494, 495, 496, 468, 533

Každá nemoc musí míti příčinu. Samy sebou choro-
by nepovstávají. Je-li tělo zeslabeno, vítězí choroba 
a člověk se stává nemocným. Podobně působí i ne-
pořádný život, špatně volená potrava, výstřednosti 
všeho druhu, pití alkoholických nápojů a jiné, jež 
vesměs tělo zeslabují a v šanc nemocem ho vydávají.

Chcete-li účelnou léčbu doporučiti, navštivte naše 
lékaře v NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s. r. o.
V odbornostech interní, kardiologické, cévní, gyne-
kologické a ordinace praktické lékařky.
Zároveň můžete využít i laboratoř k odběru krve 
v našem zdravotnickém zařízení.

Zde muže
být váš
inzerát!

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

Dočasná
sleva 20 %

Pronájmy, prodeje, 
odhady

REALITY Malá Strana

Tel.: 739 343 871

Ing. Daniel Kotula

Neváhejte mě kontaktovat!
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POSíLejTe SVÉ FOTOGRAFIe 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kde to je

dříve & dnes

VŠIMnĚTe SI: Vlevo model Husova pomníku, při jehož tvorbě byl v plné práci především čalouník.

Husovo sousoší na Staroměstském náměstí
1911 Dnes
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Tisková mluvčí radni-
ce Prahy 1 a přítelkyně 
starosty slečna Veronika 
Blažková (TOP 09) si prý 
vyšlápla na sympatickou 
radní Evu Špačkovou 
(ODS), která má na sta-
rosti školství. Prý šlo o to,
kdo bude doprovázet sta-
rostu na mediálně sledo-
vané akce 1. září.

TAjnĚ nA RADnICI 
S POVOLeníM PSÁT

agent 001 
ve střehu

na radnici 
zuří válka 

žen o místo 
na slunci

Radnice 
Prahy 1

Míst
ní 

hrdinovÉ

Kdo vodí kontroverzního 
starostu lomeckého?

Konec spekulací! za nitky tahá Kalousek

Staré Město - Je veřej-
ným tajemstvím, že pozi-
ce starosty Prahy 1 Lo-
meckého je v jeho straně 
(TOP 09) vratká. Předse-
da Karel Schwarzenberg
ho prý nemusí, tak má sta-
rosta oporu v místopřed-
sedovi Miroslavu Kalous-
kovi. Ten má ovšem s po-
pularitou stejný problém 
jako starosta Lomecký. 
Podle posledních průzu-
mů (CVVM) mu věří jen 
11 % lidí (každý desátý). 
TOP 09 klesla až za ODS.

Žertovná 
koláž

Špačková, 
školství

Blažková,
média

vs.

radnímu vadí, že se na havelském  trhu 
prodávají suvenýry. Chtěl by víc mrkve

Havelská - Tržiště v Ha-
velské ulici je trnem v oku
mladičkému radnímu 
Prahy 1 Tomáši Macháč-
kovi (TOP 09). Vadí mu 
jeho „dramaturgie“.  Prý 
se tam prodává příliš 
mnoho suvenýrů a málo 
zeleniny, třeba zelí nebo 
mrkve. S tím nesouhla-
sí provozovatel tržiště 
pan František Soukup 

a poukazuje na fakt, že 
zeleniny je na trhu až dost
a navíc do toho radnice 
Prahy 1 nemá co mluvit, 
protože o tržišti rozhodu-
je magistrát. 

Havelský trh

O. Lomecký a M. Kalousek 
na předraženém plese Prahy 1

&
Jan Krejčí, 
radní MČ 
Prahy 1

Palec naho-
ru za to, že 
jeví zájem 
o spolky. 
Navštívil 
Spolkový 
den na 

Ovocném 
trhu.

Oldřich 
Lomecký, 
starosta 

MČ Praha1
Palec dolů 
za to, že 

nebyl viděn 
na Spolko-
vém dnu. 
Spolky 

ho zřejmě 
nezajímají. 

Vítěz Poražený

Žertovné koláže jsou hra-
vým protestem proti tlaku 
na inzerenty, kteří jsou 
jediným zdrojem příjmu 
těchto novin.

Žertovné koláže jsou hra-Žertovné koláže jsou hra-

Víte, že...
Havelský trh je nejstar-
ším tržištěm uprostřed 

staré Prahy - už 800 let. 

Míst
ní 



zde MŮže 
bÝt váš 
inzerát!

volejte ihned

teleFon: 

777 556 578 
(MoniKa)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

e-Mail:

5telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu Zpravy

Prostřený stůl na Betlémském 
náměstí (v rámci Betlémské noci)
jak milé! Místní podniky nabídly to nejlepší na společný stůl

Betlémské náměstí pro-
šly 24. září stovky lidí 
spěchající na zajíma-
vé akce v okolních klu-
bech, galeriích, kavár-
nách a vinárnách. 
Všude byl připraven bo-
hatý program - neobvyklé 
výstavy, divadelní před-
stavení i prohlídky jindy 
zavřených prostor.
Asi dvě stě lidí se zastavilo
na akci Prostřený stůl 
na Betlémském náměs-
tí. Návštěvíci si poslechli 
hudební program, dali si 
něco dobrého, věnovaného 
z okolních restaurací, ser-
vírovaného přímo na ná-
městí. Zakoupením spe-
ciální stravenky pomohli 

zvýšit výtěžek této benefi -
ce.  Získalo se (po odečte-
ní nákladů) cca 7 tis. Kč 
pro zdravotně postižené 
Prahy 1 a šerpy z Nepálu 
ze zemětřesením zniče-
ných vesnic. Opravdu 
vřele byl uvítán magist-
rátní radní pro kulturu 
Jan Wolf a další činovníci 
magistrátu s přáteli a ro-
dinami. Z vedení Prahy 1 
opět nikdo nepřišel.
Během večera si mnozí 
odskočili na představení 
HaFstudia do Řetězové, 
prohlédli si Galerii Foto-
grafi c, poseděli v Blues 
Sklepě a tančili v Divadle 
Na zábradlí. No, byla to 
moc krásná akce celá Bet-
lémská noc i s tím naším 
„centrálním“ stolem. 

Míst
ní 

hrdinovÉ

vlídnÉ zaCházení!

inzerce

Žertovná 
koláž

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
naše děti Kreslí prahu SOUTĚŽ 

O CenY

Dáda Lhotská, 4 roky
Foto: Dagmar Langová -Lhotská, maminka 

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD In-
diánská pohádka Divadélka 
Romaneto. Dárek získáte 
tak, že zavoláte na tel. číslo 
777 556 578 (Monika) a do-
zvíte se, kde bude možné si 
ho vyzvednout.

Poděkování
U Prostřeného stolu vystou-
pili: Klarinetový a saxofonový 
orchestr Umělecké školy U půj-
čovny, zapěl MikroChor - Sbor 
studia Citadela z Klimentské 
pod vedením dirigenta Lukáše 
Prchala, zazpívali vynikající tři 
s kytarami - Los Carlos.  
S organizací pomáhal tým 
KampaNuly v čele se Zu-
zanou Kopečnou, Helenou 
Šulcovou a Dinem Čečo. 
Jako každý rok se připojilo 
mnoho již osvědčených mla-
dých. Veronika Zikmundová, 
Anežka Zelinková, Ctibor 
Kopečný, Petr Zenkl s přá-
teli z Nového Města, Jiřinka 
Daňhelová, Milan Peroutka.
Nepostradatelným pomocní-
kem byl opět Vladimír Krištof, 
který zabezpečil stoly i stánky.

Petr Hejma a Jiří Kučera: 
Ti, co to zorganizovali...

Zleva: David Dvořák (Blues Sklep), Petr Hejma 
(Kampanula), Jan Wolf (radní magistrátu), Jan 
Sixta, Petr Burgr (SOPMSH).Trio Carlos umí zadrnkat

Klarinetový a saxofonový orchestr 
Umělecké školy U půjčovny

Nadšení návštěvníci

MikroChor - Sbor studia 
Citadela z Klimentské

Text: Jiří Kučera

Prostřený stůl na Betlémském 
Míst

ní 

hrdinovÉ

PeTR
jIRKA

MARTíneK

eLIŠKA
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Máma 

Krásná jaKo sen, ale osud jí připravil těžKou 
zKoušKu. Chtěla zpívat, aby byla šťastná, jenže...
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Bomby zničily divadlo, ve kterém měla začít 
její kariéra. Celý život prožila Vlasta Urbano-
vá s tajnou policií v patách. Mělo se na ni 
zapomenout. Nestalo se tak jen díky jejímu 
výjimečnému talentu.
Aby mohla za vál-
ky Vlasta Urbanová 
navštěvovat svého 
bratra, zavřeného ve 
věznici v Drážďanech, 
přihlásila se tam ke 
studiu zpěvu. 
Zaujala šéfa tamní 
státní opery tak, že jí 
okamžitě nabídl an-
gažmá, ale zničení 
Drážďan americkými 
bombardéry (včetně 
budovy opery) zasta-
vilo její slibně se rozví-

Útěk

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
napište Sváťovi o to, co vás tíží nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Profesor Radim Palouš, 
rektor Univerzity Karlovy, 
zesnul dne 10. září 2015 ve 
věku nedožitých 91 let. Bo-
hužel tak máme kandidáta 
Čestného občanství Prahy 1 
jen in memoriam.
Na parte byl citát Jana 
Amose Komenského: „Jako 
je celému lidskému rodu 
celý svět školou, od počátku 

věků až do konce, tak i ka-
ždému člověku je jeho celý 
věk školou, od kolébky až 
do hrobu.“ Rozloučili jsme 
se s ním v pátek 18. září
v 11 hodin v kostele Nejsvě-
tějšího Salvátora na Kři-
žovnickém náměstí. Kostel 
byl nabitý. Zazpívali jsme 
píseň od Jana Husa „Jezu 
Kriste, štědrý kněže“ a žalm 

„Hospodin je můj pastýř“. 
Syn Jan přečetl ze Staré-
ho zákona, syn Mar-
tin z Nového zákona, 
z Evangelia jsme sly-
šeli „Blahoslavenství“. 
Dana Němcová měla 
přímluvnou modlitbu. 
Biskup Václav Malý v ká-
zání zmínil, že Radim 
Palouš v době dvaceti-

letého pronásledování bez 
pomoci jeho ženy Anny ne-

mohl být, kým byl a ne-
mohlo být to, co bylo.
Po Svatém přijímání 
mluvil prof. Jan Sokol 
a zástupce Univerzity 
Karlovy. Čtyři příbuzní 
vynášeli rakev, kde pan 
biskup dal požehnání. 
Čest jeho památce.

pohřeb mého vzácného přítele, profesora radima palouše

RADIM 
PALOUŠ
(bydlel 

u lanovky)

jející kariéru. Přijala tedy
místo v Ostravě, odkud 
vedla rychlá cesta do Ná-
rodního divadla v Praze 
(pozval ji Václav Talich).

Při zkouškách na titulní 
roli Violety v Traviatě se 
seznámila s dirigentem 
Jiřím Jiroušem a brzy 
byla svatba. Jirouš byl 
od svých sedmi let po-
važován za klavírního 
a houslového virtuosa. 

Dirigentem se stal ve 22 
letech, kdy řídil tehdy  nej-
lepší evropský orchestr 
- belgickou fi lharmonii. 
Ve stejném roce se oženil 
s Vlastou (v kostele svaté 
Ludmily).
Hned následující den 
spolu odletěli vojenskou 
stíhačkou americké ar-
mády - díky protekci Jana 
Masaryka na původně 
plánované 14denní tur-
né do Belgie, Holandska 
a Švýcarska, které se však 

dík fantastickým úspě-
chům protáhlo na téměř 
dva roky, a mohlo to být 
ještě déle, kdyby...

V listopadu 1947  se vrá-
tili „na skok“ do Prahy, 
když Vlasta přijala roli 
v opeře Rigoletto. Přišel 
únor 1948 a bylo jasné, 
že se oba manželé už do 
zahraničí jen tak nedo-
stanou.
Byly jim odebrány pasy, 
Jirouše zatkla tajná po-
licie (StB). Když odmítl 
spolupráci, bylo mu řeče-
no: „My vás zničíme.“
Jirouš dostal zákaz di-
rigování, Vlasta směla 
zpívat jen proto, že byla 
pro Národní divadlo ne-

postradatelná. Úryvek 
z jednoho jejich dopisu: 
„Náš život nebyl pro-
cházkou růžovým sa-
dem.Pronásledováni 
bolševickými struktu-
rami, závist a fi nanční 
útlak. A tak jen vzpomí-
náme na společná vy-
stoupení a  na ovace.“

Národní divadlo podalo 
Vlastě pomocnou ruku

Václa Talich, 
dirigent

Giuseppe Verdi, 
skladatel

S tatínkem

Stručně
VLASTA URBAnOVÁ 
(22. května 1914, Rosice
nad Labem - 22. října 2004,
Praha) byla českou oper-
ní pěvkyní, koloraturní 
sopranistkou Národního 
divadla. Kvůli manželovi, 
dirigentovi Jiřímu Jirou-
šovi jí byla neustále v pa-
tách tajná policie.

Chyba
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Kalendárium 
Starého Města

Josef 
Durdík
filosof

Maryša 
Šárecká

spisovatelka

říjen

● Josef Durdík 
*16. 10. 1837 Hořice 
†30. 6. 1902 Praha
Filosof, syn pražského 
klenotníka.
 
● Dobroslav Líbal 
*15. 10. 1911 Praha 
†9. 2. 2002 Praha 
Historik urbanismu. 
Zdokumentoval budovy 
Pražské památkové péče. 

● Přemysl Freiman 
*15. 10. 1921 Libkovice 
†3. 8. 1984 Praha 
Novinář, režisér, noční 
hlídač v Muzeu Bedřicha 
Smetany. 

● Maryša Šárecká 
*16. 12. 1890 Praha 
†15. 10. 1958 Praha
Spisovatelka. Přátelila se 
mj. s Mikolášem Alšem. 
 
● Stanislav Bechyně 
*20. 7. 1887 Přibyslav 
†15. 10. 1973 Praha
Jako jeden z prvních 
využil vlastnosti betonu. 
Autor paláce Lucerna. 

● Josef Truhlář 
*16. 10. 1840 Talín 
†14. 2. 1914 Praha 
Knihovník a vydavatel.

Stanislav 
Bechyně

konstruktér

Přemysl 
Freiman
režisér

Láska je vynalézavá (I.) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Nejvíc kůže

Máma 

Krásná jaKo sen, ale osud jí připravil těžKou 
zKoušKu. Chtěla zpívat, aby byla šťastná, jenže...

„To vám povídám, Marjánko, milovníka 
si sem brát nesmíte, sice jdete na hodinu!“

„Ono se jí to řekně, ale když mně se po Lojzíčkovi tolik stejská!“
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Pokračování příště

Vlasta Urbanová 
v 50. letech

„jsi krásný zlatý 
květ, který vyrostl 

v této - špinavé 
divadelní džungli“.
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Staroměstských, novoměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNula
redakce@staromestskenoviny.eukenoviny.eu

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

 Charita

KampaNula pořádá benefi ční 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, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Rád bych tímto poděkoval 
všem sousedům i přes-
polním, kteří přišli dne 
24. září na akci Prostřený 
stůl na Betlémském ná-
městí.
Pěkná akce, při které 
okolní podniky rozdávají 
ve stáncích na náměstí 
své jídlo a pití, se konala 
již potřetí a pomalu se tak 
stává tradicí.
Také letos byl výtěžek 
z prodeje „stravenek“ vě-
nován na charitu:  Pro 
zdravotně postižené Pra-
hy 1 a pro šerpy z Nepálu 
z oblastí postižených ze-
mětřesením.
Za spolek KampaNula 
děkuji také všem, kteří 
přiložili ruku k dílu a ne-
zištně pomohli akci zor-
ganizovat nebo byli jinak 
prospěšní.

Petr
Hejma
KampaNula, 
zakladatel

poděkování 
za prostřený 

stůl

PODPORUJEME
● Středa 28. 10. v 15 h
Výročí vzniku Česko-
slovenské republiky. 
Připomeneme místa, kte-
rá souvisela s touto udá-
lostí. Sraz před Obecním 
domem (před hlavním 
vstupem). Pořádá Agen-
tura Porta Praga ve spolu-
práci s Klubem Za starou 
Prahu. Vstupné 60/50 
Kč, členové KZSP 20 Kč, 
průvodkyně PhDr. Eva 
Havlovcová.

● Sobota 31. 10. 
Malostranský candr-
bál (SOPMSH) v Malo-
stranské besedě ve stylu 
80. let! Tombola, ceny 
hodnotné. 

● Pátek 6. 11. v 19 h 
38. Divadelní bienále 
Klubu  Přátel Glenna 
Millera v Baráčnické 
rychtě.

POŘÁDÁME
● Úterý 10. 11., v 18 h
PředMartinské hody - 
Baráčnická rychta.

● Středa 18. 11. v 17.17  h
Toulka pro Nápadní-
ky za odměnu. Bude to 
velké překvapení!

● St 25. 11. v 19 h 
Benefiční koncert 
Prážata a Resonance + 
Pražský kytarový orchestr 
v kostele Šimona a Judy 
(Staré Město, Dušní).

Naše akce

Učená toulka v podzemí
Úterý 13. října. Dr. H. Blochová - Románské 
podzemí Prahy. Sraz v 17.17 h na Strahově  
nádvoří Památníku národního písemnictví. 

Přednáška + písně doby Karla IV. 
Vstupné 50 - 100 Kč. Občerstvení.

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1
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V 17. 17 h dne 17. září 
2015 se sešlo 28 účastní-
ků druhé petřínské toulky 
z plánovaného  cyklu TPT 
(tucet petřínských tou-
lek).
Vše probíhalo podle plá-
nu, angažované hrdličky 
zahradní (Streptopelia 
decaocto) skotačily ve 
větvích, plch velký (Glis 
glis) přeběhl přes cestu 
dle předchozí domluvy. 
Po zhlédnutí výstavy bylo 
z důvodu zhoršeného po-
časí (tradiční déšť) upuš-
těno od zhlédnutí  Mařá-
kova Polibku a následoval 
rychlý sestup na Petřín-

ské terasy. Zde nás oče-
kával hostinský se svými 
Dudáky. Při konzumaci 
tohoto piva došlo i k re-
citaci a volné diskuzi. To 
vše již v romantické tmě. 
Od účastníků vybráno 
1450 Kč pro charitativní 
akce KampaNuly.

učená toulka petřín ii.
Opět jsme byli zaskočeni krásným počasím. 
Velitel toulky Jaroslav Rybář určil jasný plán - 
dojít včas na rozhlednu a zde zhlédnout výstavu 
„Petřín, místo vycházek, rozhledů a dolování“. 
Bylo omezeno mluvené slovo, aby bylo více 
času na panoramata a připravené atrakce.

V závěru toulky před-
nesl Dr. Jiří Rezek ten 
den ráno složenou 
báseň:

(Ze sbírky ANAN - Alz-
heimer nacht alma-nach)

Petřín - otisk prožitého
Petřín! 
Už jsem tu někdy byl?
Už jsem tu kdysi byl!!!
Ale s kým? Že by s vámi?
Ne, bylo nás míň.

A bylo taky krásně 
a teplo.
Někdo mě držel za ruku.
Že by táta? Určitě taky.
A foukal vítr a pouštěl 
jsem draky.

A později zas cítím 
ten Petřín.
A ruku příjemnou, 

ne však už táty.
Vedla mě 
do temných zákoutí
s omamnou vůní máty...

A bylo nás tehdy míň
jenom dva?... Nebo víc?
A dole tekla Vltava!
Jó, taky jsem 
chodíval na ryby 

s rybářem Toníkem!
A nechyt jsem nic.

A dnes je tu taky Rybář, 
taky bez ryb.
A proč jsme 
tu na Petříně?
A proč všichni vy?!
Teď už vím, jak vypadá 
to záhadné DEJA VU!

Kaple Božího hrobu
 na Petříně

jaroslav Rybář (vlevo) 
vede skupinu na Petřín

19. 10. pondělí, 18 h
Pondělky ve věži. Giovanni 
Maria Filippi a kostel Panny 
Marie Vítězné v Praze. Mgr. 
Jakub Bachtík - Juditina věž 
26. 10. pondělí, 18 h 
Hovory o Praze. Revitaliza-
ce orloje před 150 lety a co 
z toho vzešlo. RNDr. Antonín 
Vrba, CSc. Národní technic-
ké muzeum 2

28. 10. středa 15 h 
Vycházka. Po stopách vzni-
ku a existence Českosloven-
ské republiky. PhDr. Eva 
Havlovcová. Sraz před 
Obecním domem 
7. 11. sobota 11 a 14 h
Prohlídky románského reliéfu 
Juditiny věže (Mostecká 1).
Vstup knihkupectvím v pří-
zemí.

Klub Za starou Prahu 
Akce v říjnu 2015 www.zastarouprahu.cz

Stánek s vínem 
a mošty z akce 
Prostřený stůl Fo
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Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILí ČTenÁřI, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
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inzerce

Dopis
poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Báseň
solný sloup

Staroměstské noviny 
ZÁří 2015

Vážená redakce,
děkujeme za vtipný člá-
nek o Vojtovi Náprstkovi 
a jeho skromné Pepince. 
Janotovi, Staré Město

Glosa
dělí na ulice, náměstí, 
parky a další plácky. Dů-
ležité ale je, jak se tyto 
plochy dělí podle svého 
užívání. Pokud vážení čte-
náři souhlasíte, že plochy 
ulic, či náměstí dělíme na 
chodníky, protože po nich 
lidé chodí a na vozovky, 
kde se zase pohybují vozi-
dla, je váš úsudek sice ja-
zykově správný, ale v zá-
sadě velmi zastaralý.

Dnes to v Praze vypadá 
tak, že se plochy ulic a ná-
městí dělí na cyklovky 
a seqwayky. Jednoduše ře-
čeno: Pro chodce v ulicích 
Starého Města už nebude 
místo. Možná, že napříš-
tě bude chodec zákonem 
defi nován jako podřadný 
lidský druh.  To, že ve 21.  
století lidé chtějí svá auta 
zaparkovat v blízkosti své-
ho bydliště, některé ini-

ciativy považují za zločin. 
Jejich cílem asi je, aby 
v budoucnu po Praze mís-
to sanitek jezdili pouze 
rychlí cyklisti a místo po-
hřebních vozů zase cyklis-
ti pomalí. Dokonce může 
vyjít městská vyhláška, 
podle které bude pokuto-
ván každý chodec, který 
na chodníku svojí přítom-
ností zabrání volnému 
projezdu cyklistům, nebo 

jezdcům na seqwayích.  
V současné době je v par-
lamentu projednáván zá-
kon omezující provoz se-
qwayí na komunikacích.  
Ustarané výrazy našich 
poslanců svědčí pouze 
o jednom: Kola a přede-
vším seqwaye jsou moc 
výnosný byznys, aby 
pražský chodec měl při 
tvorbě příslušného záko-
na nějakou váhu.

Ve městech jako je Praha
se veřejná prostranství 

pražský chodec 
ohrožen

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Redakce neručí za obsah 
zveřejněných příspěvků.

Tam kde býval u orloje
Mariánský sloup
jsem si stoup
a obrátil oči vsloup.
Cítil jsem 
jak mnou procházejí
poledníků siločáry
vesmírných větrů 
čáry máry.
Kolem mě létali andělé
na hlavě stála svatá žena
bylo mi divně po těle
důstojnost byla ohrožena.

Hej páni konšelé 
vy hlavy omšelé
postavte tu sloup 
aspoň solný
jinak mi budete 
navždy volný
v pekle se smažit budete 
budu volit ty druhý 
a pak si dám repete!

Jan Macháně

Navštivte Včelařskou prodejnu, Včelpo, spol. s r.o., 
Křemencova 177/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Prodejna se nachází        
v budově Českého svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

● různé druhy a balení českého medu
● výrobky z medu, dárková balení medu
● přírodní kosmetiku
● medovinu
● nejširší sortiment včelařských potřeb pro včelaře
Internetový obchod

ReCePT
Vločkové kopečky 
Ingredience: 50 g másla, 150 g ovesných vloček, 80 g medu, 50 g 
strouhaného kokosu, lžíci smetany, 50 g čokoládové polevy.   
Postup přípravy: Máslo rozpustíme, opražíme na něm vločky, smí-
cháme s kokosem, medem a smetanou a necháme vychladnout. Vy-
tvoříme kopečky a asi po hodině ponoříme spodek kopečků do tekuté 
čokolády a ozdobíme špičku.

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

www.vcelpo.cz Těšíme se na 
Vaši návštěvu!

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

Nabízíme certifi kované včelí produkty pouze od prověřených 
českých dodavatelů:

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



KřížovKa na heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!

TAjenKU (heslo) zavolejte Monice na telefonní číslo 
777 556 578 nebo napište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu. Prvních pět luštitelů do-
stane dárek podle svého výběru. Překvapení!

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@staromestskenoviny.eu

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního životaVLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

KrátKÝ vtip (ChuCK norris) 
Když jde Bubák spát, každý večer se podívá pod 
postel, jestli tam není Chuck Norris.

Vše nejlepší, 
mistře Kurovský 

Dne 18. 10. mistr - ma-
líř Miloš Kurovský 
z Nového Světa na Hrad-
čanech slaví krásných 91 
let. Jak sám říká: Život je 
nejlepší podnik, co zná. 
Fan klub přátel M. Ku-
rovského a redakce přeje 
zdraví, pohodu a ještě 
dlouhou otevírací dobu.

Na zábradlí 
chystá Hamlety

Divadlo Na zábradlí ode-
hraje 13. a 14. 11. novou 
premiéru s názvem Ham-
leti v režii J. Mikuláška. 
V kuse ze života herec-
kého hrají J. Plodková, 
J. Vyorálek, P. Čtvrt-
níček…

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hr-
zánová opět vystupuje 

ve Viole. 27. 10. a 5. 11. od 
20 h můžete vidět v jejím 
provedení Máchův Máj. 
V podání Báry se jedná 
o strhující ohňostroj slov.

Malujte 
v každém věku

L`Atelier Beaux Arts 
- Ateliér krásného umění 
v Klimentské 22 zve na 
kurzy olejomalby, na kur-
zy pro seniory a víkendo-
vé workshopy malování 
olejem i akrylem. www.
atelier-beauxarts.cz.

Senioři z HaFu 
Lucernu rozsvítili

Představení Lucerna 
v provedení Poslední 
vlastenecké divadelní 
z HaFstudia pěkně ode-
hráli zralí herci. Senioři 
hráli jak o život v Lite-
rární kavárně Řetězová 
v rámci akce Betlémská 
noc. Chválíme!

Miloš 
Kurovský, 

malíř

Bára 
Hrzánová, 
herečka

Jiří
Vyorálek, 

herec

Tábor s Romanetem 
se opět vydařil
Srpnový 4. ročník už tradičního 
letního tábora s oblíbeným Di-
vadélkem Romaneto opět pro-
běhl v radosti a veselí. „Letos 
byl tábor v duchu indiánsko -
- pirátském, děti i rodiče byli 
nadšeni,“ řekla SN Jarka Le-
granda Nárožná z Romaneta.

K

Kulturní nástěnka    
ŘÍJEN - LISTOPAD
Kurzy - Od 29. 9. 2015 do 25. 6. 2016 
- ARTKLUB PRO SenIORY - Školič-
ka sv. Michala, V Jirchářích 14 - Výtvarné 
kurzy pro seniory, 45 Kč za dvě vyuč. hod. 
www.kurzyuzuzy. Tel.: 606 908 230.

Výstava - Do 29. 10. - DAnIeLA 
ŠAFRÁnKOVÁ: 20TH CenTURY 
nUSLe - U Zlatého kohouta, Michalská 
3 - Výstava obrazů. Nenechte si ujít. Více 
najdete na: www.guzk.cz

Divadlo dětem - So 31. 10. v 16.30 h 
a ne 1. 11. v 10.30 h - MIKULÁŠOVY 
PATÁLIe - Spolek Kašpar, Celetná 17 - 
Příběh Mikuláše a jeho povedených přá-
tel. Děti, vezměte rodiče do divadla. 

Divadlo - St 4. a 11. 11. v 19 h - KO-
ReSPOnDenCe V+W - Divadlo Na 
zábradlí, Anenské nám. 5  - Jiří Vyorálek 
jako Voskovec, Václav Vašák v roli Weri-
cha. www.nazabradli.cz

Výstava - 4. 11. - 29. 11. (otevřeno jen 
v prac. dny) - ZDenA STROBACHO-
VÁ A ZAHOR - Knihkupectví Academia, 
Václavské nám. 34 - Výstava obrazů Z. 
Strobachové a Zahorovy práce na papíře. 

Výstava - Do 14. 2. 2016 - HROBY 
BARBARŮ - Muzeum hlavního města 
Prahy, hlavní budova, Na Poříčí 52/1554 
- Svět živých a mrtvých doby stěhování 
národů. www.muzeumprahy.cz

Školička
sv. Michala

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Zobcová fl étna 
v nové době

Hudba pro fl étnu 
a klávesové nástroje 
v prvních dekádách 

20. století
 České muzeum hudby, 

Karmelitská 2/4, Praha 1

 Iva Lokajíčková 
zobcová fl étna

Alena Hönigová
cembalo, klavír

 3. listopadu 2015 
v 18.30 hodin

Pozvánka 
na koncert



Pro líné Ještě línější

11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu

 Zabava

Franz Kafka: Proměna (XXXVIII)
ČeTBA nA POKRAČOVÁní. MInULÝ DíL: 

Řehoř - brouk stojí tváří v tvář rodině a zaměstnavateli

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
s břitkým smys-
lem pro humor

„Kampak jdete, pane pro-
kuristo? Do obchodu? 
Ano? Povíte tam všechno 
podle pravdy? Může se 
stát, že člověk není mo-
mentálně schopen praco-

vat, ale to je zrovna pravá 
chvíle, aby se vzpomnělo 
na jeho dřívější výkony 
a uvážilo se, že později, 
až se překážky odstraní, 
bude jistě pracovat s tím 
větší pílí a soustředěním. 
Vždyť jsem panu šéfovi 
tolik zavázán, to přece 
velmi dobře víte.“

Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

ZAjíMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.
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SN

www.malostranskenoviny.euBrouk slibuje větší píli

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné ženy
Pěvkyně Národního divadla

Irma Reichová 

Irma (1859 - 1930) byla 
vynikající operní pěvkyně, 
sopranistka s hereckým 
nadáním. Talent v ní obje-
vil kněz Václav Svatopluk 
Štulc. Byl jejím hlasem 
tak uchvácen, že dopo-
ručil rodičům, aby Irmu 

přihlásili do Pivodovy pě-
vecké školy. V roce 1880 ji 
s otevřenou náručí přijal 
do souboru Prozatímního 
divadla ředitel Jan Nepo-
muk Maýr. Zpívala v Ná-
rodním divadle, ve Varša-
vě, v Budapešti a Římě.

Otilie 
Sklenářová, 

vzor

Václav 
Štulc, 

objevitel

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jakém domě 
na Starém Městě visí toto 
domovní znamení?
Nápověda: Hledejte v Karlo-
vě ulici vedle zlaté studny.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Reliéf je na domě U Havíře 
na rohu ulic Rytířská a Havířská. 
Správně: Karel Nechleba
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STRUČnÁ TIRÁŽ
Staroměstské noviny 
říjen 2015 / VI. ročník

● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
Kultura, inzerce: Monika Höppner ● 
Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@staromestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
● tel. inzerce: 777 556 578 

● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

Giuseppe 
Verdi, 

skladatel

její soprán 
dojal i kněze

Jan Nepo-
muk Maýr, 

ředitel



Příští číslo vyjde
15. listopadu

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v La Dolce Vita (Biskupská 3).

Seženete i v Brně

BUřT
z Václavského náměstí

Buřta na Vác-
laváku koupíte 
natošup i po 
čistkách radnice 
Prahy 1. Přejeme 
dobrou chuť. 

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

staromestskenoviny.eu
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30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

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

inzerce

CASPeR
Fotografi i svého psa 
na módní přehlídce 

fi rmy Gucci poslal čtenář 
Milan Voříšek, 
House Services

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Vždy se z novin dozvím 
informace o akcích 

i sousedech v místě, kde 
pracuji a žiji.“

Miroslav Stejskal
Policejní rada, ředitel 

Městské policie Praha 1

Tip: Čtenáři SN

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Fo
to

: A
rc

hi
v

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3,
na recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, 
Národní 9., III. patro. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Perníčkův 
sen, Haštalská 21. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  
Centrum Franze Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, 
Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, 
Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, 
Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát Ztichlá 
klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. 
Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Rugantino, Dušní 4.   Květinářství 
Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová 
scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. U Ru-
dolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee 
House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. 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 Ma-
gic Planet, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 
174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie 
U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolí-
ny Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, 
Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemen-
cova 177/8. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kancelář P 1,
 Malostranské nám. 22. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, 
Praha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spá-
lená 53. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Občanská plovárna - The 
Loop Jazz Club, U Plovárny 8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), 
Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28.

odběrních míst48

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

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

Modré okénko
dnes získává...

„Podívej, muži. Roku 1835 v srpnu se objevila ta Halleyova kometa a v září se 
narodila moje maminka.“ „Jo, to ta kometa vždycky přinese nějakou pohromu.“

Vojta 
Náprstek

Kdyby 
měly komety 
předsedy, byl 

bych to já.

3. 11.: Koncert duchovní hudby (L. Slu-
ka, P. Jurkovič, O. Ježková, J. Dadák...          
a Pražský katedrální sbor / J. Kšica - Kos-
tel sv. Klimenta, Klimentská 5, P 1
4. 11.: L. Hurník, J. Vičar, M. Klusák,           
M. Müller… - Kostel sv. Klimenta
9. 11.: Z. Zahradník, K. Janovický,                 
O. Semerák, O. Kukal… - Sál Martinů 
HAMU, Malostranské nám. 13, P 1
12. 11.: Jos. Vejvoda, E. Douša, J. Fila,    
E. Cílková, J. Matys, E. Schiffauer… - Ga-

lerie HAMU, Malostranské nám. 13, P 1
18. 11.: Skladby členů sdružení Přítom-
nost - Galerie HAMU 
19. 11.: J. Koželuhová, J. Marek, V. Micka, 
J. Kasal, V. Mojžíš… - Galerie HAMU
25. 11.: Skladby plzeňských a brněn-
ských autorů - Galerie HAMU
26. 11.: K. Husa, I. Bláha, M. Jíra, E. Kor-
dasová Kiral… - Galerie HAMU
30. 11.: Skladby plzeňských a ostrav-
ských autorů - Galerie HAMU

Pro informace volejte: 731 409 039, 723 784 117, 251 553 996 nebo pište: db.ahuv@seznam.cz

59 autorů z celé ČR, 49 premiér světových / českých / pražských

www.ahuv.cz

Festival Days of Contemporary Music                                                                                                                               
Tage der zeitgenössischen Musik                                                                                                

2015
     DNY
SOUDOBÉ
   HUDBY

26. ročník
Praha 3. - 30. 11. 2015

Začátky koncertů 
v 19.30 hodin

Společnost českých skladatelů

Koncerty klasické soudobé hudby ve spolupráci se Společností pro duchovní 
hudbu, sdružením Přítomnost a Českým rozhlasem Vltava

Společnost českých skladatelů
má tu čest pozvat vás na koncerty:

5. 11. v 19.30:  Koncert k životním jubileím Zdeňka Pololáníka 
a Josefa Vejvody - Kostel sv. Klimenta, Klimentská ul., P 1 (koncert 
s podporou Společnosti pro duchovní hudbu).

13. 11. v 19.30: Koncert k životním jubileím Jaromíra Dadáka 
a Víta Micky - Pálffyovský palác, Valdštejnská 14, P 1 (možná i s pře-
kvapením pro milovníky lidových písniček).

2. 11. v 18 h: Pavel Jurkovič dětem - děti Pavlu Jurkovičovi II - Sál 
Martinů HAMU, Malostranské náměstí 13, P 1 - Slavnostní 
koncert k poctě člověka a muzikanta, který s láskou vedl děti 
k hudbě, a ony to věděly… Účinkují ti, které měl P. Jurkovič rád. 
Koncert se koná pod záštitou a za spolupořadatelství Minis-
terstva kultury ČR, Hl. m. Prahy a MČ Praha 1 


