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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

10. 000 výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®
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VRACÍM
E 

PRAZE PA
MĚŤ

Kontroverzní 
starosta Lomecký 
(TOP 09) 

PROČ NÁM 
JDE STAROSTA 
PO KRKU (III)

Brekeke!

str. 4Viz strana 6 a 7

ANEŽKA ČESKÁ, 
zakladatelka kláštera, 
jehož zeď má být zbourána 
kvůli obludné budově 

FACKA 
STARÉ 
PRAZE
TO SNAD NE! U ANEŽSKÉHO 
KLÁŠTERA MÁ STRAŠIT TAHLE 
RŮŽOVÁ OBLUDA!
KLÁŠTERA MÁ STRAŠIT TAHLE 

Staroměstské 
servírky

SLEČNA KATKA
z Guga Baru Klubovna 

(Karolíny Světlé 30) nese 
5hvězdičkový gruzínský 

koňak Sarajishvili za 70 Kč. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Dům již dostal 
přezdívku Maršmeloun

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.

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaší návštěvu.

Více 
str. 3

Jitka Šimková
Volejte:  608 973 390 www.praguewalks.comwww.praguewalks.com

Provedu Vaše klienty či přátele Prahou.
Výborná AJ, jiné cizí jazyky umíme 
také. Renomované služby.
Na podání záleží!

Vranovská 
přehrada chata Modrá
nabízí ubytování přímo u vody 
pro rybáře i celé rodiny
Tel.: 604 189 412

www.chatamodra.unas.cz

Praha 
v pohybu
www.prahavpohybu.eu

PCT_ucho Malostranske noviny_36x33_CB.indd   120.3.15   9:27



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

Koho jste letos vyvedli 
aprílem a jak?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Řekla jsem paní 
učitelce ve

školce: Za vámi 
je pavouk! Apríl,
 koza žere papír!“

Anketa Staroměstských novin

„Já nikoho. Ale 
kamarád dostal 

sms: Jsem 
gravidní a není 

to apríl!“ 

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Kolegyni 
z divadla, které 

jsem řekl, 
že se žením.“ 

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Sebe, když jsem 
na účtu přehlídla 

desetinnou 
čárku, za kterou 

byly tři nuly.“ 

Číslo měsíce

10
Nový dům bude 
zasahovat 10 m do 
areálu Anežského 
kláštera.

9°C
DUBEN

Kdo usne pod dubem, 
pozná roh hojnosti.

Počasí 

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Letos nikoho, 

není to 
můj způsob 
humoru.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Naposledy v 
dětství. Když mě 

někdo vyvede 
přes rok, bohu-
žel není apríl.“ 

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Staré Město - Akade-
mie věd připravila ke 
125. výročí svého za-
ložení unikátní podíva-
nou. Na její budovu na 
Národní třídě byla pro-
mítána projekce s ná-
zvem Svět zázraků, kte-
rou si nenechaly ujít 
stovky lidí. Show vy-
tvořila skupina Cirque 
Garuda. „Jsem spo-
kojen,“ řekl  předseda 
akademie Jiří Drahoš.

Nádhera! Akademie věd říká 
ano géniům s promítačkou

Nové zprávy 
ze Starého Města
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Odfouknutá vejce
Staré Město - Silný
vítr řádil i při velikonoč-
ních trzích na Staro-
městském náměstí. Pře-
kazil běh kolem kraslice,
driblování s vařenými 
vejci a závody králíků. 

Skvělé představení světla a tmy nad Národní třídou 

Dům U Černého slunce: Nájemníci,
vypadněte, teď tu bude velký hotel
Staré Město - Ajajaj!
Mezi ulicemi Celetná, 
Kamzíkova a Železná má 
vzniknout hotel.
Nájemníci se musí vystě-
hovat. „Za byt 3 + 1 , kde
bydlím už 20 let, mi nabí-
zejí  2, 9 milionu korun,“

říká nájemnice jednoho
z bytů v domě  U Černé-
ho slunce v Celetné ulici 
Barbora Půtová. 
Za tuto částku lze poří-
dit odpovídající byt nej-
blíže na Černém Mos-
tě. Vystěhování se týká 

11 bytů. Hotel zde bude 
stavět firma Akroterion, 
která má všechna povole-
ní. Smlouva je uzavřena 
až do roku 2081. Odbor-
níci se shodují, že pře-
stavbou na hotel domy 
ztratí přirozený život.

Staré Město - Opravy 
Klementina se protáh-
nou. Byly objeveny za-
zděné dveře do kostela 
svatého Salvátora. 

Zazděné dveře 
zastavily opravy

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Jak radnice 
drží spolky 

v šachu

„Podpora spolkové čin-
nosti je nejlepší prevencí 
proti anarchii,“ řekl T. G. 
Masaryk. 
Čas trhl oponou a dnes 
již platí: „Nejlepší pre-
vence proti anarchii je 
podpora jen těch spolků, 
které nezlobí.“
Radnice, placená z daní, 
zkrátka drží spolky, exis-
tenčně závislé na jejích 
milodarech, v šachu.  Tam 
přisype, tam míň a kdo bu-
de zlobit, nedostane nic. 
Něco jako hypotéka za 
loajalitu.  O to více alar-
mující je suma, kterou 
radnice věnuje na vlastní 
propagaci. Viz str. 4

Recept dle 
Dobromily

O osudu prejtu 
rozhoduje koření 
O budoucnosti prejtu 
rozhoduje koření. Pro-
to vem špetku tymiánu, 
pepře a soli a pak...

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

Akademie věd 
na Národní 

třídě

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Zvláštní 
křivky 
vědy

Cirque Garuda

Mariánské náměstí -
Magistrát potřebuje no-
vou střechu. Zatéká. Vy-
psal výběrové řízení.

Magistrát řeší 
děravou střechu

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

Rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

Výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

Výroba požárních

www.p-u-p.cz
Tel.: 777 850 420 Tel.: 777 850 410

Revize požárních 
dveří

Kancelář: Římská 10, Praha 2
Výcvikové prostory: Alivio centrum, Badeniho 1, 
Praha 6 (metro Hradčanská)

Institut hypnózy
a hypnoterapie

www.institut-hypnozy.cz

Co lze očekávat
● příjemné prostředí
● odborné vedení
● osvojení si účinných dovedností
● osobní rozvoj

Nabízené služby 
● hypnoterapie - individuální sezení - 700 Kč
● přednášky
● kurzy

Tel.: 606 483 870

Vítr shodil 
střechu na koleje
Národní - Vítr shodil 
střechu na Národní. 
Spadla přímo na tram-
vajové koleje. Ranění 
se štěstím žádní.
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou nejlepší 
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

inzerce
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Úžasné! Takto vypadal ciferník 
orloje při zatmění Slunce  

Rafi e pěkně v zákrytu ● Přesný jako hodinky
Orloj zachytil zatmění 

Slunce překrytím velké 
a malé ručičky

Staré Město - Na kop-
cích plno, pod orlojem 
vymeteno. Reportéři Sta-
roměstských novin si na 
zatmění Slunce 20. břez-
na vyčkali pod orlojem. 
Vrchol nastal v 10.47 h.
Ručičky orloje zazname-
naly zatmění způsobem, 
který je stejně úchvatný 
jako jediný možný. 
Měsíc nám 20. března 
pěkně překryl ze 73 % 
Slunce (na obrázku v dol-
ní části vlevo) a to se stalo 
při jarní rovnodennosti 
(to je ta zlatá hvězdička). 
Na orloji je úžasné, že 
Země stojí a Slunce se 
se kolem ní otáčí. Tvůrci 
nevěděli, že je to naopak, 
ale orloj i tak každé za-
tmění ukazuje. (-men-)

Víte, že...
Názor, že Země obíhá 

kolem Slunce, prosazoval 
Koperník (roku 1514).
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Dívka ze str. 3
Bouřlivý rok 

1915

ště

Vítězka Leila zářila v této dis-
ciplíně i v éře němého fi lmu.

MÍSTNÍ PŘEBOR
V KRUČENÍ V BŘIŠE

Škrund

Rafie orloje 
při zatmění Slunce

Čas 
10.47 h

Měsíc

Slunce

Rovnodennost

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

Adresa: 

Národní kavárna, 
Národní 11, 
Praha 1, 110 00

Otevřeno: 
po až pá 8 - 22 h 
so a ne 9 - 22 h

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!

Odpovědi na tyto             
a další otázky se 

dozvíte ve středu 22. 
dubna od 19 hodin 
od známé nutriční te-
rapeutky Hany Lang, 
která se s Vámi podělí 
o nejnovější poznatky 
z oblasti zdravého život-
ního stylu. To vše pro-
běhne v příjemném pro-
středí prvorepublikové 
Národní kavárny na 
Národní třídě 11. 
 
Klíčovým tématem bude 
i diskuse o prevenci      
nemocí, terapii založené 
na stravě a cestě k pozi-
tivnímu přístupu   k ži-
votu. 

„Základem dobrého zdra-
ví je, aby správně fun-
govala střeva. 50 % 
obyvatel vyspělé civili-
zace trpí potravinovými 
intolerancemi, které se 
často projevují deprese-
mi, agresí, záněty. Mno-
ho lidí se mě ptá, co mají 
jíst, aby se cítili dobře 
a aby měli pevné zdraví. 
Často si neví rady, jak 
změnit svůj životní styl. 
Ale ono to není jen o jíd-
le. Ke změně životního 
stylu musíme přistoupit 
komplexně. Protože vše 
souvisí se vším. Klíčové 
je, aby naše tělo bylo 
celkově v souladu. Svých 
klientů se vždy v úvodu 

konzultace ptám. Umíte 
si odpovědět na otázku: 
PROČ to 
všechno dě-
lám? Přesně 
tam někde 
to začíná,“ 
říká Hana 
Lang.
 

Tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz

Jarní restart!
Proč jíst ovoce a zeleninu? Proč si dát pozor na lepek? 

Proč se vyhýbat cukru? DETOX - ano, nebo ne?

Doporučujeme si na 
přednášku včas rezer-
vovat své místo. Kapa-
cita salónku je omeze-
na. Vstup ZDARMA. 
 
Pro aktuální informace 
sledujte sociální sítě 
kavárny. Najdete nás 
na Facebooku i na In-
stagramu.Adresa: Haštalská 757/21, 

Praha 1 - Staré Město

• tradiční i originální perníky…
• čerstvé právě upečené…
• ochutnejte a zkuste zdobit s námi…
• vše v domácí kvalitě...
• dárky pro vaše blízké…
• nevšední perníkové speciality...
• dýchne na vás vzpomínka na babičku…
• a bude vám tu dobře…

Tel.: +420 607 773 350
E-mail: info@pernickuvsen.cz

www.pernickuvsen.cz

Každý den 10 - 18 h …
… zavoníme až k vám… 

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

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

Dočasná
s leva 20 %
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DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Snímek vlevo je ze stavění barikád (proto ty krumpáče) během Pražského povstání.

POSÍLEJTE SVÉ FOTOGRAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Roh Karlovy a Seminářské (Zlatá studna)
Kde to je1945 Dnes
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PROČ NÁM 
JDE STAROSTA 
PO KRKU (III)

Brekeke!

VÝDAJE NA RADNIČNÍ 
PROPAGANDU JSOU 

2X VYŠŠÍ NEŽ PODPORA 
KULTURY A SPOLKŮ

Neuvěřitelné! Milion korun měsíčně. Tolik spolk-
ne vedení radnice na propagaci sebe sama. 
Místní spolky a kultura třou bídu s nouzí. 

12 milionů ročně, tedy mi-
lion měsíčně. Suma, nad 
kterou se tají dech. Tolik 
má  k dispozici Oddělení 
vnějších vztahů Prahy 1. 
Náprava už možná není, 
protože rozpočet si odsou-
hlasilo  vedení radnice. 
Omračující je především 
částka na tzv. public re-
lation: 3,6 milionu Kč 
ročně. Pod tuto sumu se 
schová kde co a přitom: 

Public relation je součas-
ně i všechno ostatní.
Jen časopisy Prahy 1
stojí ročně neuvěřitelných 
2,8 milonu Kč, tedy 233 
tisíc měsíčně. Podle od-
borníků by to šlo pořídit 
i za polovic.  K oněm 12 
milionům korun lze přičíst 
i 2,25 milionů na akci „Po-
znej svého souseda“, což je 
něco jako volební guláš.
S tímto hýřením s obecní-
mi penězi ostře kontrastuje
až dojemně úsporná pod-
pora toho skutečně pod-
statného: kultury a spolků.

ROZPOČET ODDĚLENÍ VNĚJŠÍCH VZTAHŮ  
MČ PRAHA 1 (PRO ROK 2015) 

Public relation..........................3,6 mil. Kč
Vlastní akce..............................3,33 mil. Kč
Časopisy Praha 1......................2,8 mil. Kč
TV zpravodajství.......................800 tis. Kč
Web Praha 1 .............................420 tis. Kč
Konzultační a další služby........420 tis. Kč
Ankety........................................200 tis. Kč
Dárkové předměty.....................300 tis. Kč
(+ další „drobné“)
CELKEM................................12 milionů Kč

František Milner (7 let)

SOUTĚŽ O CENY
Obrázek na téma Praha
vyfoťte a pošlete na 
adresu: redakce@sta-
romestskenoviny.eu.
Foto autora při kreslení
vítáno. V případě uve-
řejnění odměna: DVD 
Indiánská pohádka Di-
vadélka Romaneto. 
K vyzvednutí v poklad-
ně Náprstkova muzea. 

Naše děti kreslí Prahu

Krásný linoryt „Labuť pod Karlovým mostem“ 
autor vytvořil ve výtvarném kroužku Hruška 

na Janáčkově nábřeží. Obrázek poslal 
do redakce autorův dědeček Miloš Milner.

Granty kultura...........................4,1 mil. Kč
Spolupořadatelství....................1,55 mil. Kč
Granty pro spolky......................0,5 mil. Kč
CELKEM.....................................6,15 mil. Kč

SPOLKY A KULTURA (PRO ROK 2015) 
Kontroverzní starosta
Lomecký s přítelkyní 
a tiskovou mluvčí radni-
ce Praha 1 Blažkovou

inzerce

 Zpravy
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tajně na radnici 
s povolením psát

Zápisník 
agenta 001

Dětinský zákaz distribuce Staro-
městských novin na místa ovládaná 
radnicí dostal povážlivou trhlinu. 
Před pár dny jsem se byl zeptat 
v podatelně radnice Prahy 1, zda 
by mi nemohli podat lupu, proto-
že nemohu přečíst nový radniční 
kulturní věstník. 
Lupu sice neměli, ale uklidnili mě, 
že ten věstník nepřečte nikdo, byť 
stojí tolik, že by za jeho rozpočet 
mohla být opravena Werichova 
vila a ještě by zbylo na pohoštění.
Pak jsem byl dotázán, zda nevím, 
proč už se na radnici nevozí oblíbe-
né Staroměstské noviny. 
„Pokud je mi známo, starosta to 
zakázal,“ řekl jsem. Paní za pře-
pážkou přešla do šepotu: „A šlo 
by zařídit, aby je sem zase vozili? 
Nám to nikdo zatím nezakázal...“ 

„Nám tyto noviny 
nezakázali,“ špitla

To to trvalo! Po našich výzvách 
teď bude Pidibus opravdu pidi
Staroměstské noviny za lepší dopravu

Staré Město - Vida, že 
to jde. Po mnoha výzvách 
Staroměstských novin 
a jejich čtenářů, aby byl 
zmenšen autobus linky 
294, se tak konečně stalo.
Od 7. dubna jezdí po Sta-
rém Městě nový, menší 
autobus, který už snad 
nebude narážet do zapar-
kovaných aut. Je to linka 
194, která nahradila pů-
vodní linku 294. Jezdí 
z Florence na Staroměst-
skou a zpátky.
Bohužel zatím zůstaly ne-
vyslyšeny výzvy Staro-
městských novin, aby by-
ly zkráceny půlhodinové 
intervaly na deset minut. 
Autobus bohužel také 
nejezdí na elektřinu a ne-
spojuje oba břehy.

Víte, že...
První Pidibus vyjíždí 

z Florence v 7 h ráno, 
poslední v 8 h večer.

Trasa linky 194

Nový Pidibus

FAKTA O LINCE 194
Do autobusu se vejde 
38 cestujících
Nejméně do května 
budou autobusy bílé
Pohon je nafta (ajajaj) 
nebo plyn (CNG, ano tudy)
Jde o typ Stratos
Dopravcem je nově fi rma 
s názvem About Me
Celá trasa (z Florence 
na Florenc) trvá 29 minut

FLORENC

STAROMĚSTSKÁ

REVOLUČNÍ

PETRSKÁ ČTVRŤ

194

Vltava

Prašná 
bránaOrloj

Poříčí

Dlouhá

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.
●Bazárek ve Staré Bo-
leslavi - nákup a prodej 
zajímavého zboží. I do 
komise. Autodoprava. Vy-
klízení pozůstalostí, bytů, 
sklepů, domů. Hodinový 
manžel. Tel.: 728 091 291. 
●Provádím celostní 
masáže pomocí  ruč-
ní terapie v kombinaci             
s metodami sibiřských 
šamanů. V. Patzak, Ha-
velská 12, 110 00, tel.: 725 
773 290. 
●Pro studenta ČVUT 
- sportovec, nekuřák, 

hledám samostatné byd-
lení v Praze (byt nebo po-
koj). Možnost výpomoci 
- malování, úklid, odvoz, 
zahrada. Tel.: 702 477 
257, email: jansvacina@
email.cz 
●Hledáme obrazy, ilu-
strace a další od malíře 
Kamila Lhotáka pro vý-
stavu v červenci a srpnu 
Tel.: 701 131 673. www.
retrogallery.cz.
●Účetnictví - zpracová-
ní a vedení. Mzdy a ve-
dení daňové evidence 

pro OSVČ. Zastupování 
na úřadech. V. Kadubec, 
mail: v.kadubec@email.
cz, tel.: 775 654 906. 
●Prodám pozemek 
290 m2 s malou chatkou 
v zalesněném svahu s po-
tůčkem. 70 m od Sázavy 
u Hvězdonic. Tel.: 737 
415 669. 
●Provedu vaše klienty 
či přátele Prahou. Výbor-
ná AJ, umíme i další  cizí 
jazyky. Na podání záleží! 
Jitka Šimková. Tel.: 608 
973 390. 

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMSINZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMS

● FASÁDY - kompletní opravy 
● REKONSTRUKCE - nebytových                            

i bytových objektů

D - BRAUN s. r. o.
FIRMA

E- mail: D-BRAUN@seznam.cz  ■  Tel.: 739 080 619

Péče o fasády a jejich čištění 
Výškové práce 

Údržbářské práce

Revize

 
Úklidové služby

Adresa: Sarajevská 29, Praha 2 E-mail: info@houseservices.cz
Tel.: 800 177 773

www.houseservices.cz

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

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

257 531 839
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Mám pooperační stav, tak 
čas využívám k práci a psa-
ní. Kamarád mně dal 40 
hodnot, abych o každé něco 
napsal. Jsem toho plný. Tak 
se s vámi podělím o jednu 
z nich - Vyrovnanost.
Někdo řekne: „Tenhle člověk 
je vyrovnaný“ a mně se zdá: 
„Pod povrchem to vře.“ Jako 
příklad nám poslouží Jan 
Amos Komenský. Byl to au-
tor mnoha fi losofi ckých, te-

ologických a vědeckých děl. 
Vydal jich 35, což dokládá 
jeho vyrovnanost. Na dru-
hou stranu o jistém neklidu 
až nevyrovnanosti svědčí 
knihy názvem: Truchlivý 1. - 
4. díl, Rozhovory zkormou-
cené duše, Řvaní hrdličky. 
Citát z jeho knihy O sobě, 
co je to jiného než zpráva 
o lidské nevyrovnanosti? Zde 
je: „Jsem jednak veselý, jed-
nak smutný; jednak pokojný, 

jednak zkormoucený; jednak 
v nábožnosti vroucí, jednak 
chladnoucí; jednak tesklivý 
a všeho sobě ošklivící. Tuto 
neřešitelnost vůči vyrovna-
nosti řeším srovnáním mezi 

duši a ducha.“ Duše (řecky 
- psyché, lat. anima) je cit-
livá, vnímavá a choulostivá. 
S kamarádem Londýnem 
jsme jí kdysi říkali „fňuk-
na“. Ta je symbolem nevy-
rovnanosti. Ale duch (řecky 
- pneuma, lat. spiritus) se 
povznáší nad osobu, vede ji, 
duch Johna Browna kráčí 
dál, a co teprve ten Svatý - to 
už je něco. Duch je symbo-
lem vyrovnanosti.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Napište Sváťovi na adresu: 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.

Víte, že...
Mnozí tento nový dům 
se smutkem označují 

za „hrob Anežky České“.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa a J. V. Čep

Bum. Poslední razítko od  radnice Prahy 1 a začne se stavět!
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FACKA STARÉ PRAZE: MARŠMELOUN 
Vypadá to jako vtip něja-
kého zlomyslného skřeta. 
Hned vedle Anežského 
kláštera vyroste šestipod-
lažní budova jak vystřiže-
ná z noční můry milovníků 
génia loci staré Prahy.
Grotesknímu projektu 
odpůrci přezdívanému 
Maršmeloun stojí v cestě 
jediné razítko. To třímá 
radnice Prahy 1. 

„Zeď areálu kláštera sva-
té Anežky bude zbourána 
a nová budova postoupí 10 
metrů za její hranici,“ říká 
architektka Marie Švábo-
vá z Asociace pro ochranu 
a rozvoj kulturního dě-
dictví. Dům má vyrůst na 
místě parkoviště v ulici 
U Milosrdných. Místní 
obyvatelé dosud nevěří, že 
k tomu dojde. 
„Je příšerný, nechápu, jak 
to mohli památkáři od-
souhlasit a kdo takový 
hnus mohl navrhnout,“ 

řekla SN Šárka Pernegro-
vá z ulice U Milosrdných.
Radnice Prahy 1, která 
jako jediná může projekt 
zastavit tím, že nevydá sta-
vební povolení, dům vítá.

„Jsme rádi, že se rozšíří 
počet obyvatel na území 
Prahy 1,“ nechala se slyšet 
mluvčí Prahy 1 slečna Ve-
ronika Blažková.
Proti stavbě bojuje něko-
lik občanských uskupe-
ní, například Občanský 
monitoring, kterému se 
již podařil pěkný kousek: 
Překazit bourání domu na 
rohu Václavského náměstí 
a Opletalovy ulice.
„Nevzdáváme to a vyu-
žijeme všechny dostupné 
možnosti,“ řekl Staro-
městským novinám pan 
Vítězslav Praks, který 
zorganizoval 15. března 
demonstraci proti stavbě 
domu.
Stavbu bude provádět fi r-

ma Praga Progetti e In-
vestimenti, kterou vlastní 
Ital Francesco Razetto (viz 
vedlejší strana dole). Pro-
jekt vznikl už v roce 2009, 
kdy byl primátorem Pavel 
Bém. Veřejnost mu dlou-
ho nevěnovala pozornost, 
protože byl tak divný, že 
vypadal nereálně.
Autorem podoby stavby je 
brněnský architekt Zde-
něk Fránek. Okna vymy-
slel ve tvaru obličeje, při-
pomínající dýňový symbol 
amerického svátku Hallo-
ween. 
„Jakmile začne architek-
tura připomínat živoči-
cha nebo lidskou tvář, 
je třeba papír zmuchlat 
a začít znovu,“ uvedl Ri-
chard Biegel z Klubu Za 
starou Prahu.

Co vy na to? Líbí se vám nová stavba? 

Vítězslav 
Praks

Organizátor pro-
testu, Občanský 

monitoring
„Ta stavba nere-
spektuje okolí. 
Je třeba udělat 
vše proto, aby 

nevznikla.“

Kateřina
Bečková

Klub Za starou
Prahu, 

předsedkyně

„V Klubu Za 
starou Prahu 

na tuto stavbu 
nemáme jed-
notný názor. 

Jan 
Wolf

Radní pražského 
magistrátu pro 

kulturu a památky
„Měl by být 

vyslyšen názor 
lidí z domů 

v okolí, protože 
tam žijí.”

Alena 
Ježková

Autorka knih 
o klášterech, 
zastupitelka

„Stavba zničí jed-
no z posledních 
intimních míst, 
která na Starém 

Městě jsou.”

Veronika 
Blažková

Tisková mluvčí 
radnice MČ 

Praha 1
„Stavební povo-
lení rádi vydá-

me, aspoň bude 
v Praze 1 bydlet 

víc lidí.”

ROZHOVOR STAROMĚSTSKÝCH NOVIN 

 Čeká vás další ročník 
festivalu dětských divadel 
s názvem Poupění Strýt 
tyjátr. Kdy a kde akce 
proběhne?
Šestý ročník bude letos 
v neděli 17. května opět na 
Žofíně od 10 do 21 hodin. 
Motto festivalu  je Děti 
dětem. Děti hrají divadlo, 
tančí, zpívají, hrají dětské 
kapely pro děti.  Program 
je především pro rodiny 
s dětmi. Účinkující jsou 
z celé republiky, ze škol, 
školek, menšin, dětských 
domovů, postižení, zdraví. 

 Proč ten festival pořá-
dáš?
Pokud vás baví dělat ra-
dost dětem a potěšit kaž-
dého, kdo je nějak handi-
capovaný, je vám výsledek 
té práce úžasnou odmě-
nou. Horší je získat peníze.

 Radnice Prahy 1 by pře-
ce měla takové akce pod-
porovat ráda a bez pro-
blémů, nebo ne?
Jak říkám, není to jedno-
duché.

 Co všechno bude na 
festivalu ještě k vidění?
Patronkou festivalu je spi-
sovatelka Bára Nesvad-

Hanka Francová, ředitelka 
HaFstudia v Ostrovní, organi-
zátorka Poupění Strýt tyjátru

bová. Bude číst dětem ze 
své knížky Garpíškoviny. 
Jedna z výher pro děti je 
jízda s Bárou po Vltavě na 
šlapací labuti.
 
 Kromě práce s dětmi 
v HaFstudiu jsi prý zalo-
žila také divadelní soubor 
pro seniory?! 
Ano, hrajeme Jiráskovu 
Lucernu, premiéra bude 
v červnu v Pelleově vile. 
Kromě toho samozřejmě 
vystoupíme i na festivalu 
Poupění. Všichni členo-
vé  jsou nadšeni z toho, že 
jsme jim dali v HaFstudiu  
možnost hrát divadlo. Mi-
mochodem stále přijímá-
me nové členy!

 Proč by si podle tebe 
neměli návštěvníci nechat 
festival ujít?
Každou půlhodinu začíná 
představení. Zároveň pro-
bíhají výtvarné dílny, hry, 
soutěže, kterými prová-
zejí šašci, vědma, kejklíři, 
žongléři, bublináři. Pro 
děti je připraveno mnoho 
krásných cen.
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Bourání zdi

Do koše

Víte, že...
HaFstudio založila 

Hana Francová 
v roce 1990.

Hana 
Francová

Nadšené děti 
s diplomy
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Kalendárium 
Starého Města

Naděžda 
Sobotková

BALETKA

Albín 
Stocký

ARCHEOLOG

DUBEN

● Ludvík Kuba 
*16. 4. 1863 Poděbrady 
†30. 11. 1956 Praha
Jeho sbírka asijského 
umění je uložena 
v Náprstkově muzeu. 

● Josef Rovenský 
*17. 4. 1894 Praha 
†5. 11. 1937 Praha, 
Režisér a herec, průkop-
ník české kinematografi e

● Albín Stocký 
*24. 2. 1876 Praha 
†18. 4. 1934 Praha
Archeolog, vedoucí 
pravěkého oddělení 
Národního muzea. 
 
● Josef Strachovský 
*19. 4. 1950 Kutná Hora 
†9. 7. 1913 Praha
Sochař (Národní divadlo,
Národní muzeum).

● Naděžda Sobotková 
*20. 4. 1923 Praha 
†20. 3. 2014 Praha 
Sólistka baletu Národ-
ního divadla. 

● Jaroslav Mareš 
*24. 4. 1921 Husinec 
†22. 10. 2003 Praha 
Herec (hospodský Evžen 
v Jedové chýši). 

Jaroslav 
Mareš

HEREC

Josef 
Strachovský

SOCHAŘ

Ženy bojují za zpěvácký spolek Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Nejvíc kůže

Bum. Poslední razítko od  radnice Prahy 1 a začne se stavět!
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FACKA STARÉ PRAZE: MARŠMELOUN 

Co vy na to? Líbí se vám nová stavba? 

Veronika 
Blažková

Tisková mluvčí 
radnice MČ 

Praha 1
„Stavební povo-
lení rádi vydá-

me, aspoň bude 
v Praze 1 bydlet 

víc lidí.”

Tento dům, přezdívaný 
Maršmeloun,  má stát 
u zdi Anežského kláštera

Anežský klášter, 
klenot české historie
ze 13. století

Budova, vyšší než okolní 
domy, je v panoramatu Prahy 
jako pěst na oko

Kdo bude stavět?
Dům vedle Anežského kláštera má 
stavět developer Francesco Au-
gusto Razetto. Ital, žijící v Praze, 
je společníkem v několika fi rmách, 
které v Praze obchodují s nemo-
vitostmi. Je spo-
jován s Nadač-
ním fondem Eleu-
theria z dob pri-
mátora Béma. 
Do fondu měly 
putovat peníze 
z hazardu.

Sv. Anežka a její 
slavný klášter

Anežský klášter, též zvaný Na 
Františku, stojí na pravém břehu 
Vltavy v historické oblasti Starého 
Města pražského. Byl založen roku 
1231 svatou Anežkou, která se 
stala zároveň jeho abatyší. Vzdala 
se majetku a pomáhala chudým. Je 
patronkou českých zemí. V kláš-
teře je pohřben například král Vá-
clav I., Kunhuta Uherská, Anežka 
Přemyslovna a další...

Developer 
F. RazzetoFo

to
: Č

es
ká
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ze Architektka Marie Švábová, 

bojovnice proti Maršmelou-
nu ukazuje klášterní zeď, 
která se má kvůli novostav-
bě bourat.

Kulturní 
vodbor pro 
povznesení 

ducha pořádá 
zýtra večír 
zakládajícý 

schůzy
spěváckýho 

spolku
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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, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.
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, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Naše akce
Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1
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POŘÁDÁME
 Čt 23. 4., 17.30 h
Dr. J. Hůlek - Setkání 
s Okultismem a Tarotem, 
Dvůr umění, Mostecká 14.

 Út 5. 5., 17.30 h
R. Händl - Lichtenštejno-
vé v malostranských palá-
cích. Sraz u Lichtenštejn-
ského paláce na Kampě.

 Čt 14. 5., 18 h 
Koncert k 699. narozeni-
nám Karla IV., kostel Na
prádle. Přednáška: O. Ha-
man - Nový Jeruzalém na 

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

Novém Městě Pražském + 
Koncert: L. Holzer hraje 
nejen na cistru…

 Út 2. 6., 17.30 h
R. Händl - Mistr Jan Hus,
kostel Na Prádle.  

DALŠÍ TOULKY
Dr. Kábele - Sport na Malé 
Straně II, J. Rybář - Petřín II

PODPORUJEME
 Ne  17. 5., 10 - 21 h 
Poupění Strýt tyjátr mno-
ha divadel pro děti. Na
Žofíně pořádá spolek HaF.

 Úterý 26. 5., 17 h 
E. Brikcius - Literárární 
výlet. Jungmannovo nám.

 Červen
Prostřený stůl KampaNu-
ly - Maltézské náměstí.

 Čt 26. 11.
Benefiční konzert - Práža-
ta a Resonance + Pražský 
kytarový orchestr v koste-
le Šimona a Judy.

Ano, už sama existence 
brilantní virtuózní sklad-
by La Campanella, natož 
pak její obsah, jsou toho 
důkazem. Nové poznatky 
začaly vyplouvat na svět-
lo světa, teprve když se 
touto skutečností začala 
zabývat řimsologie. Vý-
sledky tohoto bádání 
na VII. ročníku kon-
ference Kampa Střed 
Světa shrnul Julius 
Hůlek. Dospěl k závěru, 
že 1) Paganiniho Campa-
nella je časnější paralelou 

Zdá se být neuvěřitelné, že přítomnost praž-
ské Kampy v názvu jedné z nejproslulejších 
skladeb nedostižného pokořitele houslí Nico-
lo Paganiniho dosud unikala pozornosti. 

Smetanovy Vltavy, včetně 
Libušina proroctví (tento-
krát ovšem ne o Praze, ale 
„jen“ o Kampě). 2) Paga-
ninimu se s překvapivou 
plasticitou podařilo rea-
listicky zpodobnit rušný 
život na Kampě, zejména 
v jejích parkových zákou-
tích, kromě jiného motivů 
milostných a erotických, 
dešifrovaných díky řimso-
logicko - pornomuzikolo-
gické analýze. 3) Paganini 
vyslovuje podnět přemístit 
nebo vybudovat Kampu 
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Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
Staroměstských, Novoměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

Objev: Hymnu pro Kampu 
složil sám velký Paganini

někde jinde, kde jí nehro-
zí zkáza, jak tomu je nyní. 
Stejně tak důležité je, že 
italské slovo la campanel- 
la znamená zvonek – ano, 
na Kampě se dozajista 
všelijak zvonilo už dříve 
a není důvod, proč by tomu 
tak nemohlo být i dnes. 
Tajemství vztahu Kampy 
a Campanelly je konečně 
potvrzeno opusovým 
číslem 7. Rozpozná-
no na VII. konferenci 
Kampa Střed Světa. 
Řimsolog Dr. Hůlek  
znovu potvrdil schop-
nost hledat něco v ně-
čem, v čem to není nebo 
nemusí být a nakonec to 
tam přece jen nalézt.

Paganini 
u Čertovky

Baráčnická rychta byla
hostitelem setkání, které 
se zapíše zlatým písmem 
do dějin Malé Strany.
Místní spolky nebyly ni-
kdy jednotnější než nyní.  
Spojil je boj za záchranu 
parku Kampa, který chce 
vedení radnice podrobit 
masivní přestavbě.
„Z mého pohledu vše bylo 
vydařené, prostředí Baráč-
nické rychty velmi vhod-
né,“ říká Alena Kopecká 
z KC Kampa, které je ta-
hounem mnoha aktivit 
nejen kolem populárního 
parku.„Kampu je třeba za-
chovat jaká je,“ říká Petr 

Hejma, zakladatel Kam-
paNuly, jednoho z nejvýz-
namnější místních spolků. 
Pan Hejma také poukázal
na to, že zakázka na pře-
stavbu parku v řádu desí-
tek milionů korun (přestav-
bu provádí firma Bau Plus) 
je nevýhodná. 
Další velmi vlivné spolky 
např. SOPMSH (pořádá 
klíčové místní akce) se 
také přiklánějí k názoru, 
že v parku Kampa stačí 
drobná oprava cest a mo-
biliáře. Svým zásadovým 
a nesmlouvavým posto-
jem velmi zaujala Olga Lo-
mová z KC Kampa. 

VII. konference Kampa Střed Světa 
  pomohla sjednocení spolků

Tlak na starostu sílí

Rychta praskala ve švech. Nikdo z radních 
ani starosta nepřišel, ač byli všichni zváni

Dr. Julius Hůlek Park Kampa je rozhodně 
třeba nechat jaký je. Stačí 
jen pár účelných oprav. 
Natřít lavičky, zábradlí, 
opravit cesty a podobně. 
Masivní přestavba parku, 
kterou podle všeho chystá 
vedení radnice, je cynic-
kým výsměchem všem, 
kteří mají tento kout Pra-
hy rádi.
Až druhotný je fakt, že je 
plánovaná přestavba nej-
krásnějšího parku na svě-
tě předražená a pro radni-
ce krajně nevýhodná.
Nesmí k ní zkrátka dojít. 
Kampu je třeba ubránit.

Petr
Hejma
Spoluzakladatel 
KampaNuly

NECHME 
KAMPU 

JAKÁ JE!

 Charita



Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČTENÁŘI, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
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Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Vážení, 
byla jsem se podívat na 
Žofíně na hlasování rad-
nice o rozpočtu. Nemohu 
se ubránit dojmu, že to 
zastupitelé vůbec nečetli 
a hlasovali podle stranic-
ké příslušnosti.

Jana B.
Odpověď: Milá paní 
Jano, těžko říct. Každo-
pádně je zvláštní, že PRO
hlasovali ti u moci a PRO-
TI opozice. Rozpočet má 
přitom několik set polo-
žek, každá z položek se 
navíc rozpadá do několi-
ka podsložek, které v ná-
vrhu ani nebyly uvede-
ny. Je to divné, že.

Dopis
Hlasování 

o rozpočtu? 
Nechápu

Staroměstské noviny, 
BŘEZEN 2015

Vážená redakce,
Staroměstské noviny jsou
zcela unikátní. Vždy se 
teším na další číslo!

Jiří Procházka

Glosa
dům. Vysvětlení, proč 
vypadá návrh na novou 
zástavbu v ulici U Milo-
srdných tak, jak vypadá, 
je úsměvný. Členitost fa-
sády s uspořádáním oken 
má připomínat Golema.  
Proto asi má připravova-
ný dům jen šest podlaží. 
Vlastně máme štěstí, že 
autoři nechali svoji fan-
tazii jen v oblasti pověstí 
pražského židovského 

města. Kdyby své nápady 
pojali ve větším rozletu, 
mohli tvrdit, že má připo-
mínat jednooké kyklopy, 
a na zmíněné stavbě při-
dat další patra. 
Naopak smůlu má inves-
tor. Za prvé: Vzpomněl si 
jen na Golema. Za druhé: 
Nebude dům stavět na 
Žižkově. Tam by mohla 
fasáda připomínat Jana 
Žižku a pan investor mohl 

ušetřit na oknech. Když 
byl husitský hejtman jed-
nooký.  Popravdě každá 
nová stavba potřebuje 
čas, aby mohla prokázat 
svojí architektonickou 
hodnotu, nebo naopak, že 
žádnou nemá. 
Jsem příliš velký milov-
ník staré Prahy, abych byl 
ve svém soudu objektivní.  
Každý si ale může položit 
otázku, zda stavba této 

velikosti bude přínosem.  
No, prý už pláčeme nad 
rozlitým mlékem. Všech-
na povolení jsou vydána, 
všem držitelům razítek se 
návrh líbí, i těm, kteří jin-
dy nedovolí pohnout ani 
vzduchem. 
Zdalipak se někdo zeptal 
lidí, co v okolí bydlí? Bo-
hužel, poměrně naivní 
otázka, že?  

SN duben 2015
Tak nám u  Anežského 
kláštera postaví nový 

Golem? Proč 
ne Žižka?

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Redakce neručí za obsah 
zveřejněných příspěvků

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
Medová roláda
Ingredience: 5 vajec, 10 dkg moučkového cukru, 10 dkg tekutého medu,      
1 lžička jedlé sody, 16 dkg hladké mouky. 
Postup: Umícháme 4 žloutky, 1 celé vejce, cukr a med. Do směsi vmícháme 
sníh ze 4 bílků a mouku se sodou. Pečeme na papíru na plechu. Upeče-
nou roládu stočíme, po vychladnutí ji rozvineme a naplníme libovolným           
krémem, nebo marmeládou, popř. pokapeme rumem. Povrch buď pocuk-
rujeme, nebo polijeme polevou.

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

Zde muže
být váš
inzerát!

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

Dočasná
sleva 20 %

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Tajenku (heslo) přijďte říct do Náprstkova muzea
(Betlémské náměstí 1). Za  odměnu dostanete DVD 
Indiánská pohádka Divadélka Romaneto. Tento dárek 
platí jen do 15 dnů od vydání tohoto čísla.

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Chuck Norris se ráno probudí, podívá se do zrcadla 
a řekne: Ty brďo, takhle bych chtěl vypadat!

Na zábradlí 
má cenu 

Divadlo Na zábradlí do-
stalo Cenu divadelní kri-
tiky za rok 2014 za hru 
Velvet Havel. Hru napsal 
- scénář, libreto i hudbu - 
Miloš Orsoň Štědroň, 
roli Havla hraje Miloslav 
König.

Sonety zazní 
Violou

Nenechte si ujít ve Vio-
le na Národní zcela nový 
pořad Sváteční Shake-
spearova pošta. Shake-
spearovy sonety v překla-
du Martina Hilského 
přednáší Hana Maciu-
chová. Např. 16. 4. nebo 
15. 5. vždy od 20 h. 

Improvizace 
v Rock Café

Všem velmi doporuču-
jeme navštívit 22. 4. od 
19.30 hodin improvizační 

show v Rock Café s ná-
zvem Komediomat. Divá-
ci ovlivňují děj! Čeká vás 
večer plný humoru a pře-
kvapení. 
 
Milena má problém 

v Celetné
Šárka Vaculíková září 
v představení Milena má 
problém v Divadle v Ce-
letné. Nenechte si ujít hru 
plnou předsvatebních po-
chybností 22. 4. nebo na-
příklad 4. 5.

Soutěžte 
s drakem

Náprstkovo muzeum vy-
hlašuje soutěž, která se 
koná po dobu trvání vý-
stavy Bhútán - země blíz-
ko nebe do 13. 6. Posílejte 
nebo noste kresby, malby 
či další ztvárnění dra-
ků, bájných zvířat, která 
jsou velmi oblíbená např. 
i v Bhútánu. Více na tel.: 
224 497 511.

Miloslav 
König, 
herec

Hana 
Maciuchová, 

herečka

Martin 
Hilský, 

překladatel

Divadélko Romaneto 
bavilo v Madridu
Divadélko Romaneto - Jarka Le-
granda Fešanda a Kapitán Korda 
- bylo pozváno do Madridu. Kon-
cem března zahrálo španělským 
divákům Velikonoční pohádku 
i s hudebním programem. „Diváci 
nás vřele přijali,“ řekl novinám 
Roman Korda.

K

Kulturní nástěnka    
DUBEN - KVĚTEN

Dílna - 19. a 26. 4., 10. 5. vždy od 14 
do 17 h - VÝTVARNÉ DÍLNY PRO 
DOSPĚLÉ - Náprstkovo muzeum, Bet-
lémské nám. 1 -  Pod vedením lektorek si 
utkejte prostírku, kabelku… www.nm.cz
 
Dílna - Po 20. 4. mezi 12 až 18 h - OZ-
DOB SI PERNÍK - Gingerbread Muse-
um, Nerudova 9/254 - Děti s doprovodem 
nazdobí perníky. Pekařská dílna Pražské 
srdce. Zdarma. www.prazskesrdce.cz

Přednáška - St 22. 4. v 19.30 h - JAN 
HUS A DNEŠEK - Klub Samaří, Sou-
kenická 15 - Přednáška profesorky Ivany 
Noble. Z cyklu k 600. výročí mistra Jana 
Husa. www.klubsamari.cz

Ukončení výstavy - Čt 23. 4. od 19 h         
- HELENA ŠULCOVÁ - BARÁK NA 
VODSTŘEL - Klub Saturnin, Orebitská 5, 
P 3 - Sousedská slavnost, muzika, debata 
s autorkou nad fotkami starého Žižkova. 

Divadlo - Ne 26. 4. v 19.30 h - DVA 
UBOHÝ RUMUNI, CO MLUVĚJ 
POLSKY - Rock Café, Národní 20, di-
vadel. sál - Studio Palmoffka. Drogová 
tragikomedie. Hrají: Volejník, Dočkalová. 

Výstava - Do 28. 4. - DUBNOVÁ 
SKUPINOVÁ VÝSTAVA - Galerie       
U Zlatého kohouta, Michalská 3 - Obrazy, 
fotografi e, grafi ka. Vystavují: B. Červen-
ka, I. Hrušková, T. Vlach... www.guzk.cz
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 Zabava

Franz Kafka: Proměna (XXXII)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 
Řehoř - brouk zvízěil bitvu s dveřmi. A za nimi...

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

Byl ještě zaujat tímto ob-
tížným pohybem a neměl 
čas všímat si ostatních 
věcí, a vtom už slyšel, jak 
ze sebe prokurista vyra-
zil hlasité „Ó!“ - znělo to, 

jako když vítr zakvílí - 
a teď už ho také viděl - byl 
totiž nejblíž u dveří -, jak 
si tiskne ruku na otevřená 
ústa a pomalu couvá, jako 
by ho vyháněla nějaká 
neviditelná, rovnoměrně 
působící síla. Matka - stá-
la tu vzdor prokuristově 
přítomnosti s vlasy ještě 
po ránu rozpuštěnými...

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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www.malostranskenoviny.euSetkání brouka s matkou

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné ženy
baronka, radikální pacifi stka

Bertha von Suttner  

Baronka Bertha von Sut- 
tner (1843 - 1914) byla 
česko - rakouská radikální 
pacifi stka a spisovatelka. 
V roce 1905 se stala první 
ženou, které byla uděle-
na Nobelova cena za mír. 
V dětství žila s matkou So-

fi í Vilemínou hraběnkou 
Kinskou na Staroměst-
ském náměstí v paláci 
Kinských. Jejím otcem 
byl hrabě František Josef 
Kinský. Nejvíce se prosla-
vila románem Die Waffen 
nieder! (Odzbrojte!). 

Jaroslav 
Vrchlický, 
kamarád

Alfred 
Nobel, 
chemik

Baronka míru 
a přátelství

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je dům, kde mě-
li rodiče Franze Kafky svůj 
obchod se střižním zbožím?
Nápověda: Hledejte v Celet-
né ulici.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: U Zlaté studny, Karlova 
3. Správně: Alena Novotná, 
Petr Václavek, Jiří Pošvic.
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Svatopluk 
Čech, 

kamarád

18. 4. / so PRAHA V POHYBU: 
NORDIC WALKING - OD BABY DO 
PODBABY. Vycházka z vilové kolonie 
Baba, urbanistické perly předválečné 
architektury. U kostelíka sv. Matěje si 
připomeneme, že Matějská pouť se tu 
uskutečnila již roku 1595 a zastavíme 
se u hrobů známých osobností. Šárec-
kým údolím projdeme až železniční-
mu viaduktu.  Zapůjčení holí na místě 
za poplatek 30 Kč jen se vstupenkou          
z předprodeje! POZOR! - omezený 
počet účastníků. Doporučujeme vy-
užít předprodeje vycházek. Začátek              
v 10 hodin na zastávce autobusu 131         
„U Matěje“. Cena 100/70 Kč. 

19. 4. / ne VINOHRADSKÉ VILY.    
Během vycházky se projdeme kolem 
nejvýznamnějších vinohradských vil      

a připomeneme si slavné české osob-
nosti, které si tuto zahradní čtvrť vybrali 
za svůj domov.  Povíme si také o his-
torii výstavby rodinných domů a trendu 
zahradních měst. Začátek ve 14 hodin 
na zastávce tram. 10, 16 „Orionka“ ve 
směru z centra. Cena 100/70 Kč.
 
26. 4. / ne ZA APOŠTOLY NA STA-
ROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro 
děti, které si mohou prohlédnout zblíz-
ka apoštoly a poslechnout si vyprávění 
o zasedání městské rady za časů pana 
krále. Starodávnými síněmi sestoupí 
do podzemí. Jsou přichystány zábav-
né úkoly a kvíz se sladkou odměnou. 
Vhodné pro děti od 6 let (v doprovodu 
dospělé osoby). POZOR! - omezený 
počet účastníků na 2 x 30 osob. Do-
poručujeme využít předprodeje vy-

cházek! Začátek ve 14 hodin! Před 
vstupem do informačního centra Sta-
roměstské radnice. Cena 100/70 Kč.

9. 5. / so BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. 
Prohlídka klášterního areálu včetně 
barokní baziliky sv. Markéty, románské 
krypty a budovy prelatury. POZOR! - 
omezený počet účastníků na 40 osob. 
Doporučujeme využít předprodeje 
vycházek! Začátek ve 12 hodin před 
kostelem sv. Markéty (tram. 22 „Břev-
novský klášter“). Cena 100/70 Kč + 
vstupné do objektu 50 Kč.

Pražská informační služba - Prague City 
Tourism vás zve na vycházky Prahou

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA
PIS - PCT, Arbesovo nám. 70/4,
Praha 5, 150 00 
Tel.: 221 714 161, 221 714 714, 
E-mail: vlastiveda@prague.eu

Poznejte Prahu starobylou i současnou

www.prazskevychazky.cz



Příští číslo vyjde
15.května

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

Seženete i v Brně

VĚRA KAMENICKÁ
Učitelka, ZŠ Brána jazyků

Učí děti v centru 
Prahy už 42 let. 
Prosadila malou 
maturitu z fyziky, 
díky které se děti 
lépe připraví.

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

POSÍLEJTE FOTKY 
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

HANYZKA
Roční fenka pražského 

krysaříka. Bydlí se 
mnou v Bílkově ulici. 

Elin Nováková 

Mazlíčci 
Starého Města

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

Posadili se k vynešené-
mu stolu. „Tak už mi 
taky jedno udělej, Bo-
ženko!“ Houkl do okna 
šofér. 
K domku přijely 
agregáty, auto-
bus komparzu 
a catering.
„Můžete dát ten
stůl a židle po 
směru záběru do za-
hrádky?“ Navrhl kame-
raman.
„Babi, sedněte si k tomu 
stolu, to je ono, a vemte 
sem komparz s dětmi, 
ať to má idylu.“ Dosadil 
režisér.

Kostymérky již vybíraly 
ze šatníku babky kostý-
my a oblékaly do nich 
komparz.
„Bylo by dobrý zatopit 

v kamnech, ať 
se nám to pěk-
né údolí trochu 
zakouří. My si 
tady, babi, vez-
mem ty vaše 

šišky a chvojí, jo?“
Stařenka již zaražena 
sedí mlčky mezi řád-
ky zeleniny, zatímco 
komparz rve ze stromu 
třešně. Kdosi z chlívku 
vyplašil vepře...

Seriál

Vyhlídka (V.)

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

 „Protože mi lépe než 
kterékoli jiné noviny 

poskytují přehled o části 
mého města.“ 

Martin Jan Stránský
Ředitel Polikliniky 

na Národní

Tip: Rodiče žáků
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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 Mont-
martre, 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 Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, 
Anenská 11. Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, 
Voršilská 3. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Revoluční 22. Ca-
sino 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, Sofi jské nám. 
3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace a bar 
Bílkova 13, Bílkova 13. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. 
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny 
Světlé 17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. 
Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Kře-
mencova 177/8. Plovoucí kancelář Pražské paroplavby - Prague  Bo-
ats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kancelář P 1,
 Malostranské nám. 22. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Pra-
ha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát, Aurora, Spálená 
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 míst52

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

ZABALILA DO KOBERCE MANŽELA, KTERÝ PŘIŠEL Z HOSPODY. 
„A teď skočím pro domovníka, ať mi koberec odnese nahoru!“ 

Vojta 
Náprstek

Dobrý 
nápad 
a je to!

Pokračování příště

Modré okénko
dnes získává...

•30 středisek v Praze - ve vaší 
  ZŠ, nebo v její blízkosti 
•profi  trenéři
•tradice od roku 1993

TENIS 

Nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLEVA 20 % 
nebo RAKETA HEAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz


