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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

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

®

Čís. 10/ roč. VII
15. října 2016 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky

SVIŽNÁ DOROTEA
z Café Wine baru 
Tempo Allegro 

(Karolíny Světlé 24) podává 
víno Pálava - Mikrosvín 

1,5 dcl za 78 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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VÁCLAV HAVEL TLESKÁ:  
DIVADLO NA ZÁBRADLÍ 
DOSTALO DRUHOU ŠANCI

Str. 6 - 7
MÍSTNÍ 

PŘÍBĚHY

BĚH PRO KUBU

SStrtr. 6 - 7. 6 - 7

Výročí 
80 let

Kuba 
s maminkou

www.houseservices.cz

Více str. 11

Reportáž na str. 5
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Vida! Václav Havel má náměstí. Na jeho 
srdce u Národního se podepisují tisíce lidí
Na srdce na náměstí 
Václava Havla se den-
ně podepisují tisíce 
lidí. Již nyní je zaplně-
no do posledního mís-
tečka. 
Jako první se na srdce 
podepsala paní Dagmar 
Havlová, vdova po prv-
ním českém prezidentovi. 
Její vzkaz „Vašku, vrať 
se!“ však zakryla nová vrs-
tva podpisů.

„Děkuji všem, kteří se na 
tomto úžasném projektu 
podíleli,“ řekl Staroměst-
ským novinám radní Jan 
Wolf (KDU - ČSL), který 
má na realizaci náměstí 
Václava Havla největší zá-
sluhu.
Radní Wolf prosadil i fi-
nální název náměstí, když 
místopisná komise dopo-
ručovala nazvat piazzetu 
mezi Starou a Novou scé-

Povídá jeden policajt 
druhému: „Ten roga-
lo, to je ale strašnej 
pták. Musel jsem do 
něj nastřílet celej 
zásobník, než toho 
chlapa pustil...“ 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

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

16 °C
ŘÍJEN

Co v říjnu zaseješ, 
v listopadu opadá.

Počasí 

Staroměstská 
kuchařka

Pozvánku poslala 
Národní kavárna

(Národní 11)

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY

na adresu: 
redakce@

staromestske-
noviny.eu

   Krátký Vtip

Nové zprávy ze Starého Města

Pařížská - Muž pode-
zřelý z vražd tří taxiká-
řů tvrdí, že je nevinen. 
Soud rozhodl, že zůsta-
ne ve vazbě. Podle po-
licie zabil v roce 2014 
tři taxikáře, pak jezdil 
jejich vozy  a nabíral 
zákazníky. Jeho nejob-
líbenějším místem prý 
byla Pařížská ulice.

Údajný vrah 
taxikářů: 

Já to nebyl!

Jablečný 
závin

Je to klasika v Národní 
kavárně. Právě jsme ho 
vytáhli z trouby a těšíme 
se, až ho přijdete ochut-
nat. Otvíráme přesně v 9 
hodin ráno.

„LÍBÍ SE VÁM SRDCE NA NÁMĚSTÍ 
VÁCLAVA HAVLA U NÁRODNÍHO DIVADLA?“

ANO: 90 %, NE 10 %
Průzkum provedli členové 
skautského oddílu v období 
od 15. 9. do 31. 9. 2016, m. j. 
na odběrních místech Sta-
roměstských novin. Dota-
zováno bylo 30 respondentů.

MEDIA 
SKAUT

Kam s úředníky 
ze Škodova 

paláce?

vyprší smlouva na pro-
nájem Škodova paláce. 
Úředníků stále přibý-
vá, z paláce se vystěhují 
v roce 2029.

Oprava Orloje 
bude stát 46 
milionů Kč

Staroměstské ná-
městí - Oprava Staro-
městské radnice  (orloj, 
kaple) bude stát přibliž-
ně 46 milionů korun. 
Nyní probíhá výběrové 
řízení na firmu, která 
opravu provede. Napo-
sledy byla věž radnice 
opravena před 30 lety.

Anna Marie 
Höppnerová (7) 

Mluvčí mladé 
generace

„Číst už 
umím a moje 
nejoblíbenější 
hra je lezení 

na tátu.”

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Osobní věnová-
ní, které napsal, 

pro knížku 
Divadélka 

Romaneto.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Hry, eseje, úva-
hy, komentáře. 
Nejradši mám 

Audienci a 
Odcházení.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Havlův dopis 

Husákovi z roku 
1975. Je to roz-
bor tehdejšího 

režimu.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Dávno. Zaujalo 
mě představe-
ní Antiwords, 
inspirované 
Audiencí.“ 

Četli jste nějakou hru  
od Havla a co vy na to?

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Četl. Viděl jse m 
například Au-

dienci s Landov-
ským. Nemělo 

to chybu.“

Magistrát hledá budovu, 
kam přestěhuje přibližně 
dva tisíce úředníků, až mu 

AGENTURA MEDIA SKAUT SE PTÁ V ULICÍCH

www.unetickypivovar.cz

SLAVNOSTNÍ NARAŽENÍ 
VÁNOČNÍHO SPECIÁLU

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

13 h Naražení únětického speciálu polotmavé 13°
14 h Pohádka pro děti
15 h Kubánské melodie - kapela Pragasón - la 
música cubana en Praga
19 h Parádní folkrocková veselice ve stodole 
se skupinou FLÁM

Čtvrtek 17. 11. od 13 h 
v Únětickém pivovaru

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy:

Zveme Vás na tradiční posezení u piva 
s nevázaným tancováním před krbem 

v pivovarské stodole.

Provází Jitka a Josef Rosenovi.
Vstupné zdarma.
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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

Vida! Václav Havel má náměstí. Na jeho 
srdce u Národního se podepisují tisíce lidí
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Srdce na náměstí 
Václava Havla

nou Národního divadla 
„Havlovo náměstí.“ 
Návrh vzešel od ředitele 
divadla Jana Buriana, 

autorem srdce je sochař 
Kurt Gebauer.
Náměstí bylo slavnostně 
otevřeno před 5. říjnem, 
kdy by Václav Havel osla-
vil 80. narozeniny.
První prezident České re-
publiky a světově uznáva-
ný dramatik Václav Havel 
zemřel 18. prosince 2011. 
Dobrou zprávou by pro 
něj byla i začínající rekon-
strukce Divadla Na zábra-
dlí, kde začínal (viz str 6). 

„Vašku, vrať 
se,“ napsala 

na srdce vdova 
Dagmar.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Marta při svém památ-
ném výkonu. Fotil Jan Jazyk, 

kterého si později vzala.

MÍSTNÍ MISTRYNĚ 
V ZAVAZOVÁNÍ BOT

JAN 
WOLF 
Radní 

magistrátu

VÁCLAV 
HAVEL 

1. prezident 
ČR

KURT
GEBAUER

Sochař, 
autor srdce

•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

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!
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.

Národní kavárna, 
místo s tradicí. 

Navazujeme na první 
republiku, na dobu, 
kdy se u nás scházeli 
velikáni českého náro-
da - spisovatelé, uměl-
ci, politici. Snažíme se našim hostům vytvářet 
příjemnou atmosféru k posezení s přáteli, kolegy, 
ale i na pracovní schůzky. V našich oddělených 

boxech nabízíme soukro-
mí. Máme i místo pro ty, co 
chtějí jen relaxovat a číst si 
hezkou knížku. I tu Vám 
rádi zapůjčíme… 
Přijďte k nám posedět, dát si 
dobré jídlo ze stálého menu 

či z polední nabídky, popít dobrý čaj či kávu, dát si 
lahodný dezert. 
V pátek a v sobotu večer si navíc můžete užít poho-
dový hudební večer s pianem… 

Tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz
Těšíme se na Vás na Národní 11.

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

257 531 839



4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@staromestskenoviny.eu  Zpravy Politika

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

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

Kde to je

DŘÍVE & DNES

VÍTE, ŽE: Pasáž Černá růže je průchozí z Příkopů do Panské. Je tvořena ze dvou propojených domů.

Pasáž Černá Růže (Pohled z Příkopů)
1902 Dnes
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Oldřich
Lomecký
(starosta 

MČ Praha 1)
Začal běhat. 

Uběhne prý ráno 
až 5 km i na-

vzdory přízem-
ním mrazíkům.

&Vítěz Poražený

Petra
Kolínská

(Strana Zelených, 
náměstkyně 

primátorky pro 
územní rozvoj)
Za nezvládnutí 

řízení územního 
rozvoje v Praze.

vy se ptáte. 
my to víme

Otázka: Viděla jsem u Národního 
divadla několik hasičských vozů 
(bylo to tuším 10. října). Vyváděli 
z divadla nějaké lidi. Co to bylo? 
To tam zase hořelo? V novinách 
jsem nic nečetla...

Jana Pekárková
Odpověď SN: Klid, šlo jen o po-
žární cvičení. Byla to tedy jen 
zkouška, kdyby v kapličce hořelo 
doopravdy.

Hasičské vozy 
u Národního 

divadla: To tam 
zase hořelo?

Národní divadlo
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Byznys s luxusem, na který 
dohlíží jeho manželka Mi-
chaela, uhlobaronovi Ba-
kalovi nevynáší. Když to 
shrneme: Je to jeden velký 
průšvih.
Síť butiků v Pařížské ulici se 
Bakalovi a jeho manželce smrs-
kává jako horníkův plat. Dříve 
tu měl 28 butiků, dnes jen 16 - 
a nic nenasvědčuje tomu, že by 
se sešup zastavil. Na obchodě 
s luxusem Bakala prodělal už 
700 milionů korun.
Obchody La Perla s luxusním 
prádlem či klenotnictví Bou-
cheron vrací Bakalova fi rma 
LBM do rukou původního pod-
nikatele Vladana Hájka. 
Ten La Perlu před pěti lety pro-
dal Bakalovi a otevřel tak jeho 
manželce Michaele dveře do 

MÁTE TIP NA REPORTÁŽ? 
Pište na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu

PRAŽSKÝ 
CHODEC

UHLOBARON BAKALA 
SE V PAŘÍŽSKÉ TRÁPÍ

Zdeněk Bakala 
s podnikavou manželkou

Pařížské ulice. Konkurence se 
na Michaelu Bakalovou dívá 
skrz prsty, protože ve snaze 
se z průšvihu nějak vymotat, 
uspořádala obří výprodej. Slevy 
až 80 % sice vyvolaly zájem u 

zákazníků, ale současně sní-
žily zisky konkurenci. Všichni 
nyní doplácí na propad trhu, 
který způsobilo oslabení rublu 
a úprk ruských turistů z Evro-
py. Kvůli strachu z terorismu 
ubývá i Číňanů.
Bakala má potíže i v jiných 
oblastech. Finančním propa-
dákem je prý i jeho vydavatel-
ství Economia (Respekt, Hos-
podářské noviny, Aktuálně.
cz atd.). To však Bakala zatím 
prodávat nechce. Díky svému 
mediálnímu vlivu, propoje-
ném na politiku (především 
na TOP 09), si Bakala stále dr-
žel pozici silného hráče.
Po propadáku TOP 09 v kraj-
ských volbách (cca 3 % volič-
ské podpory) však může být 
všechno jinak. 

redakce@staromestskenoviny.eu
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Zdeněk Bakala 
má módu rád
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Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

Bětka 
Moravcová 

(7 let) 
nakreslila 

rotundu sv. 
Martina 

na Vyšehra-
dě. Obrázek 

poslala 
její hrdá 

maminka 
Markéta. 

POCHLUBTE SE 
UMĚNÍM SVÝCH DĚTÍ! 
Vždyť ne nadarmo se říká, že 
Praha je nejkrásnější jejich 
očima. V případě uveřejnění 
v těchto novinách je čeká milá 
odměna: DVD Indiánská po-
hádka Divadélka Romaneto. 
Dárek získáte tak, že zavolá-
te na tel. číslo 777 556 578 
(Monika) a dozvíte se, kde si 
ho vyzvednout.

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

V neděli 9. října se v pr-
vorepublikové Národní 
kavárně sešli přátelé, 
hosté a kamarádi, kte-
ří se aktivně zapojili do 
charitativní akce kavárny 
a zaběhli si 6 km centrem 
Prahy. 
Startovné bylo dobro-
volné a celý výtěžek byl 
věnován Kubovi (17), 
kterému nebylo v životě 
dopřáno se proběhnout… 

Po narození byla Kubovi 
diagnostikována mozko-
vá obrna, těžká spastická 
kvadruparéza a mikroce-
falie. Nemoc, která celou 
rodinu šokovala, ale s níž 
se museli naučit žít. 
Všem přítomným udě-
lalo velkou radost, když 
maminka s Kubou, brat-
rem a početnou skupinou 
přátel dorazili do Národ-
ní kavárny a celé akce se 

zúčastnili. „Kuba má rád 
velkou společnost, moc 
se na akci těšil. Měl ra-
dost, že pojede vlakem 
(z Českých Budějovic), že 
se potká se svými přá-
teli. Odpočítávali jsme 
dny, kdy budeme moci 
vyrazit,” říká Dáša, ma-
minka Kuby, která se 
s osudem poprala velmi 
statečně a působí jako 
velmi sympatická, odol-

ná žena, plná optimismu. 
Velké překvapení nás če-
kalo na konci, kdy jsme 
sečetli výtěžek akce. Ku-
bově mamince jsme pře-
dali pěkných 16 400 Kč! 
Rodina vybraný příspě-
vek použije na nákup 
automobilu, který je pro 
aktivní život s Kubou ne-
zbytný. 
Spousta lidí nám volalo, 
že se běhu pro Kubu bo-

hužel nemohou osobně 
zúčastnit a ptali se, zda 
má rodina Kuby transpa-
rentní účet. 
Pokud chcete přispět 
Kubovi na lepší život, 
svůj příspěvek může-
te poslat na účet číslo: 
221378883/0600. 
Děkujeme že se k nám 
připojíte.

Lucie Nestrašilová, 
Národní kavárna

Kuba s maminkou 
Dášou

Bětka 
Moravcová (7) 

Rotunda 
sv. Martina

VYBRALO SE PŘES 16 TISÍC KČ PRO HOCHA, KTERÝ SE NEMŮŽE HÝBAT

Tycho Brahe

Přispějte, prosím, Kubovi na lepší 
život. Číslo účtu: 221378883/0600

Monika 
Höppner (na 
snímku) re-
prezentovala 
redakci jako 
její nejzdat-
nější člen 

REDAKCE 
STAROMĚST-
SKÝCH NOVIN 
BĚŽELA TAKY

Lucie 
Nestraši-
lová a její 
selfi e 
z běhu

Zázemí 
v Národní 
kavárně

Účastníci 
před 

kavárnou
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Když se zasekl majitel  
Pachtova paláce, že ne-
pronajme vstup do sálu 
Divadla Na zábradlí, vy-
padlo to, že soubor bude 
muset skončit.  
Sál by divadlu zůstal, ale 
diváci by se do něj neměli 
jak dostat - leda by ská-
kali padákem. Nestalo 
se tak, koncem září byla 
zahájena rekonstrukce 

divadla, která divákům 
umožní vstup do hlediště 
přes dvůr.
Jak se říká: Vlk (majitel 
Pachtova paláce) se na-
žral (hotel) a koza zůstala 
celá (divadlo žije) - ba co 
víc! Vstup přes dvoranu 
umožní autorům vtáh-
nout diváka do děje dřív, 
než zasedne do svého 
měkkého sedadla.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Štít divadla

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Staro-
městských novin). 

VÁCLAV HAVEL TLESKÁ Z NEBE: „JEHO“ DIVADLO 
NA ZÁBRADLÍ JE ZACHRÁNĚNO A ZAČALY OPRAVY
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Občané Starého Města 
(a celé Prahy 1) mají své 
otázky. Já se pokusím ty 
otázky shrnout. 
1. Jak skončí válka mezi 
magistrátem a radnicí Pra-
hy 1 kvůli modrým zónám?
2. Bude pěší zóna od Ná-
rodního divadla až ke Kar-

lovu mostu, jó nebo né?
3. Je to Rada Městské čás-
ti Praha 1, kdo rozhoduje 
o podstatných věcech, ane-
bo jsou to občané Prahy 1?
4. V Šatlavě na Malé Stra-
ně  v Saské ulici je nový 
prostor, ale neschází nám 
Pepa Běloch?

5. Na Malostranském ná-
městí je fůra místa, ale: Co 
s náměstím dál?
6. Meda Mládková má 
Werichovu vilu, ale staveb-
ní práce kvůli vedení radni-
ce Prahy 1 stály. Co dál?
7. Co lanovka na Petřín, je 
pro vozíčkáře přístupná?

8. Co pouliční hudebníci, 
budou muset měnit břeh 
každé dvě hodiny?
9. Co segwaye - Jak přede-
jít „nejtupějšímu“ zákazu?
10. Jak skončí spor mezi 
Zdeňkem Bakalou a po-
sledním nájemníkem v tzv. 
Havlově knihovně?

10 malých otázek, 10 velkých výzev

DÍKY NĚMU

Radní JAN WOLF

VÁCLAV HAVEL 
v baru divadla 

v roce 1961

No vida! A to to jednu chvíli vypadlo, že 
nejslavnější malou scénu v Praze za-
vřou. Nyní už je jasné, že Divadlo Na 
zábradlí bude nejen pokračovat na své 
adrese, ale ještě bude krásnější. 

„Nebylo to jednoduché, 
ale všechno nakonec 
dopadlo na výbornou,“ 
řekl Staroměstským no-
vinám radní Jan Wolf. 
„Rád přijdu na první 
představení nového Di-
vadla Na zábradlí a pře-
dám hercům a vedení 
divadla 150 růží.“
Proč 150? Oprava diva-
dla potrvá 150 dní. Do té 
doby bude soubor hos-
tovat ve Švandově  diva-
dle na Smíchově.
Radní Jan Wolf uvolnil 
na opravu Divadla Na 
zábradlí 40 milionů Kč.

ALAN PAJER, PŘÍTEL A FOTOGRAF V. H.

Na zábradlí byla první di-
vadelní štace budoucí-
ho prezidenta Václava
Havla. Začínal tu v roce 
1960 jako jevištní technik, 

posléze zde působil jako 
dramaturg a autor (do 
roku 1968). 
Více podrobností se 
dozvíte na výstavě foto-
grafi í prezidenta Havla.
Vernisáž proběhne 27. 
října od 19 h v Pražské 

křižovatce (kostel sv. 
Anny na Starém Městě). 
Potrvá do 17. listopadu 
2016, bude zde k vidění 
také duplikát busty Vác-
lava Havla, jejíž originál 
se nachází v budově 
Kongresu USA.

POZVÁNKA

SLAVNÝ BAR Divadla 
Na zábradlí. Poslední foto. 
Nový bar bude vypadat jinak.

PO PRVNÍM 
PŘEDSTAVENÍ 
RÁD PŘINESU 
DO DIVADLA 
150 RŮŽÍ

TAHLE to bude 
vypadat z patra
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Příběh fausta (1/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Máma 

Hříšník: „A jsem v tom až po uši. Dlužím, 
kam se podívám. Čert aby to vzal!“

Čert: „Volal jsi mě, proto ti pomohu, 
ale upíšeš se mi svou duší!“

Hříšník: „Podepíšu, ale vykonáš tři úlohy, 
které ti poručím.“ Čert: „Platí!“

Pokračování příště

VÁCLAV HAVEL TLESKÁ Z NEBE: „JEHO“ DIVADLO 
NA ZÁBRADLÍ JE ZACHRÁNĚNO A ZAČALY OPRAVY
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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

VÁCLAV HAVEL 
v Divadle Na zábradlí 
začínal v roce 1960 (za ním 
je vizualizace budoucí 
podoby vstupu do hlediště
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

Staroměstských a Novoměstských novin. Web: www.kampanula.cz

redakce@staromestskenoviny.eukenoviny.eu  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, 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
POŘÁDÁME:
● Pondělí 17. 10., 
17.30 h
Toulka - Týnský chrám 
a astronom Tycho Brahe. 
Sraz je uprostřed Staro-
městského náměstí, na 
místě bývalého (budoucí-
ho) Mariánského sloupu 
- je vyznačeno. Těší se 
Richard Händl a Petr 
Hejma.

● Úterý 15. 11., 18.18 h
Učená toulka: Poslední 
banquet Karla IV. NOVĚ!  
v Kině 64 U hradeb (Post 
Martinské setkání).

● Sobota 10. 12.:
Od dopoledne - VÝLET 
(do Ameriky a Mexika - 
Český Kras, děti s sebou!
Od 18 h: Restaurace Pro-
fesní dům (Malostranské 
náměstí -proti Besedě).

● PŘEDVÁNOČNÍ 
VEČER S TANCEM
● Sobota 10. 12. 
Živě hrající malostranské 

hospody a kluby vysílají 
své štamgasty a hlavně 
muzikanty: Kavárna Čas, 
Music club - M4, Pípa ve 
zdi, Šatlava, NicolasBar, 
Botega, Domeček - Salla.
Spolupořádá KampaNula, 
Muzikanti z Kampy 
a TURAS. Program se 
piluje. 

● Neděle 11. 12., 16 h 
Vánoční STROM KAMPA-
NULY na Betlémské nám., 
sbírka hraček pro Dětský 
domov ve Skorkově.

● Sobota 24. 12., 15 h
ŠTĚDROPODVEČERNÍ  
SVAŘÁK u sochy Bruncví-
ka pod Karlovým Mostem.
Hrají Muzikanti z Kampy, 
hostí zdarma a rád Petr 
Hejma.

● Pátek 6. 1. 2017,
 17. 17 h
 Toulka podzemím hradeb 
Menšího Města Pražského 
- (spolu s TURAS).

KampaNula pořádala 
20. září 2016  v rám-
ci akce V. Betlémská 
kulturní noci bene-
fiční IV. PROSTŘENÝ  
STŮL přímo upro-
střed dění na Betlém-
ském náměstí na  Sta-
rém Městě pražském.
K prostírání dobrot i cha-
ritě byly vyzvány insti-
tuce, firmy, restaurace 
nejen z Prahy 1 ale i jed-
notlivci... 
U Stolu hráli a zpívali: 
Schola Specialis Fami-
liae doc. Vlastimila Ma-
touška -  Písně gotiky 
a renesance, pak zazpí-
val harmonikář Bobeš 
Rösler - Písně nejen sta-

ropražské. Na vstupen-
kách - stravenkách (které 
vyrobily Malostranské 
noviny) byla vyznačena 
čtyři jídla či nápoje, kte-
ré bylo možno za 100 Kč 
získat ve stáncích zúčast-
něných podniků. 
Z několika set procháze-
jících návštěvníků Bet-
lémské noci si zakoupilo 
vstupenku cca 100 lidí, 
čistý výtěžek pro zdravot. 
postižené činí 5000 Kč.
Celý program byl všude 
od odpoledne do večera 
bohatý a akce navazovaly 
jedna na druhou. 
Kdo nebyl, může jen lito-
vat a radostně se těšit na 
rok 2017. -kuc-

Prostřený stůl na Betlémském náměstí:
Další díl úžasné sousedské akce
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V rámci Betlémské 
kulturní noci

Nečekaná krása 
zvuku: Schola 
Specialis Familiae 
doc. Vlastimila 
Matouška

Nedostižný 
harmonikář 
Bobeš Rösler 

Petr Hejma 
(KampaNula) 
vítá hosty

PODPORUJEME:

● Neděle 23. 10., 16 h
Vernisáž výstavy obra-
zů Miloslavy  Bendové 
„Tančící barvy z Krkonoš“ 
Kávovarna v pasáži Lucer-
na, Štěpánská 61.

● Sobota 12. 11. 
Malostranský Balkánský 
Candrbál (SOPMSH), 
Malostranská beseda.

● Sobota 24. 12.,  
14. 30 h
Zpívání koled HaF studia 
pod Karlovým mostem.

DOPORUČUJE:
● Pátek 4. 11. 
Divadelní Bienale Klubu 
Přátel Glena Millera, 
NOVĚ v Kině 64 U hradeb.

● Úterý 8. 11.
ArsMetropolis - večer 
O UMPRUM muzeu s He-
lenou Koenigsmarkovou 
v Domečku Salle Terreně 
v parku Kampa.

Che - Hus

● NOVĚ: PŘEDVÁNOČNÍ VEČER S TANCEM

Prostřené 
stoly



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

Volby? Pohoda
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Staroměstské noviny 
ZÁŘÍ 2016

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

Adresa: redakce@
staromestskenoviny.eu

se volby netýkaly, jsme 
s nadhledem sledovali, 
nebo nesledovali, jak jed-
notliví lídři s upoceným 
výrazem vysvětlovali, 
kdo zavinil neúspěch je-
jich stran. 
Samozřejmě se v celé na-
hotě ukázala naše národ-
ní vlastnost, která nás 
charakterizuje mnohem 
lépe, než počet vypitých 
piv na hlavu a rok: Za 

každý neúspěch, nebo 
nezdar může někdo jiný 
než já. 
Tak jsme se dozvěděli, 
že jedněm nepřišli voliči, 
druhým sice také nepři-
šli, ale jenom ti mladí. 
Jiným voliči nepochopili 
jejich úžasný program. 
Všeobecně všichni za-
skočeně tvrdí, že volby 
do krajů připomínají spíš 
úvodní kapitoly Jirotko-

va románu Saturnin, kde 
je hlavní hrdina  prezen-
tován jako jediný, kdo je 
schopen házet po dru-
hých koblihy. 
O to vše jsme zde byli 
ochuzeni. A jak jsem mlu-
vil se svými přáteli a sou-
sedy, tak to ochuzení při-
jímají celkem s radostí. 
Jenže rok se sejde s rokem
a do sněmovny budeme 
volit všichni. Další rok 

do obecního a městské-
ho zastupitelstva. A po-
tom prezident a evropský 
parlament. Vypadá to, 
že se uvolíme k smrti. 
Co k tomu říct? Přát si, 
abychom si, jak se říká,  
po sousedsku, zachovali 
chladnou hlavu a v příš-
tích a dalších volbách zde 
v historické Praze volili 
rozvážně a s rozmyslem.

SN, říjen 2016

To byla pohoda! Celá 
země řešila výsledky vo-
leb, zatím co my, kterých 

inzerceinzerce

Báseň

Emilie Puldová:
Takhle to nejde

(Redakčně kráceno)

Co se nyní děje?
Vždyť po celém světě 
jeden druhého se již 
strašně bojí,
bodejť by ne, všude 
urychleně zbrojí.

Proč? - Vždyť mámy 
se o své děti bojí!
Nechceme se 
s nikým bíti…
S černou hlínou 
v hrobě se mazliti!

V lesích, chudé vesničce i 
hájích,všude lidé 
zvučně budou pěti.

Věřte, láska se 
k nám zas navrátí.
Nebojte se, lidé!
Všichni opět budeme 
spokojeně a šťastni spáti..

Skvělý článek a příběh 
sochaře Michala Blažka 
z Haštalské ulice! Parád-
ní noviny, úžasná grafi -
ka! Jen tak dál! 

Marie Zaťková

MÍSTNÍ SMS INZERCE
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera  a pak. 
text vašeho inzerátu. Zprávu pošlete na tel. č.: 900 11 30. 

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Česká rodina hle-
dá nájemní byt na Malé 
Straně, 2+1 nebo  3+1, 
min. 60 m2. Jen dlouho-
době. Děkuji. Tel.: 723 
063 826.
●Prodám LP a SP gra-
mofonové desky z pozůs-
talosti. Nejlépe pro sbě-
ratele či do antikvariátu. 
Cena dohodou. Spěchá. 
Tel.: 603 715 813.
●Hudební doprovod 
nejen pro vaše rodinné 
oslavy: svatby, narozeni-
ny, promoce atp. Hudba 

všech žánrů. Tel.: 604 
892 103.
●Hledám nájemní byt 
2 + 1, 3 kk, 65 - 70 m2, 
k dlouhodobému proná-
jmu. Za nabídky děkuji. 
Tel.: 739 544 005.
●Žena hledá zaříze nou 
garsonku i s tele vizí. V Praze 
v dosahu MHD. Cena do 
7700 Kč, spěchá. Tel.: 
778 853 154, skopalova@
volny.cz
●Byt. Pronajmu byt 1+1 
v Brně. Tel.: 606 562 
803.

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

257 531 839

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

INZERÁT 
do těchto novin 

vám graficky 
vytvoříme

 A navíc ještě můžete podle libosti 
komandovat naši grafičku, 

jak to chcete mít (bude ráda).

ZDARMA

Volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (Monika)

INZERÁT 
do těchto novin 

vám graficky 
vytvoříme

 A navíc ještě můžete podle libosti 
komandovat naši grafičku, 

jak to chcete mít (bude ráda).

ZDARMA

Volejte hned na tel. č. 
777 556 578 (Monika)

www.nadace-agrofert.cz
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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 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

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

Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21. Holičství a kadeřnictví Bar-
barella, Valentínská 7. 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).  Cen-
trum 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. Restau-
race 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 Coff ee 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 Magic 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, Karolíny Světlé 17. Baráčnic-
ká rychta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, 
Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha - Můstek  s.r.o., 
28. října 5, Praha 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. HaFstudio, Ostrovní 16.

odběrních míst49

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

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

K

Kulturní nást ěnka    
ŘÍJEN - LISTOPAD

Divadlo - 22. 10. v 20 h, 23. 10. v 17 h, 
4. 11. v 20 h, 5. 11. v 17 a 20 h - KOU-
ZELNÝ CIRKUS - Národní divadlo, 
Nová scéna - Laterna magika. Inscenace 
o putování za nesmrtelnou krásou.

Divadlo - Čt 27. 10. v 19.30 h - KO-
MEDIOMAT - Rock Café, Národní 20, 
divadel. sál - Divadelní improvizace plná 
veselých skečů, kterou ovlivňují diváci. 
Více na: www.rockcafe.cz

 
Výstava - 3. 11. - 28. 11. - NAŠE MA-
LÍŘSKÉ ESENCE - U Zlatého kohou-
ta, Michalská 3 - Vernisáž 3. 11. v 18 h. 
V. Kisieliov, L. Biedermann Doležalová, 
D. Maha.  Obrazy, sochy. www.guzk.cz

Dětem - Ne 6. 11. v 14 h - JAK ŠEL 
PEJSEK DO ŠKOLY - Únětický pivovar, 
Únětice - Divadélko Romaneto a pohádka 
o pejskovi, který je popleta a kočička mu 
pomůže. www.unetickypivovar.cz

Divadlo - Út 8. 11. ve 20 h - MALÝ 
PRINC - Divadlo Viola, Národní třída 7 
- Na čtení z Antoinových dopisů a vyprá-
vění z Malého prince zvou D. Kolářová 
a T. Pavelka. Režie L. Engelová. 

Výstava - Do 31. 12. 2016 - SOU-
ČASNÝ ŽIVOT NA NOVÉ GUINEJI 
- Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 
1 - Výstava fotek na nádvoří představuje 
Papuu-Novou Guineu a její obyvatele. 

Prožijte příběh 
Voskovce s Werichem 
Nenechte si ujít před-
stavení Korespondence 
V+W, hru nastudoval 
soubor Divadla Na zá-
bradlí. Pozor - z důvodu 
rekonstrukce divadla se 
představení 20. 10. a 27. 
11. hraje ve Švandově di-
vadle. V roli Voskovce 
Václav Vašák a jako 
Werich se představí Jiří 
Vyorálek.

Máj ve Viole 
i na podzim

Herečka Barbora Hr-
zánová opět vystupuje 
ve Viole. 31. 10. a 26. 11. 
vždy od 20 h můžete vidět 
v jejím provedení Má-
chův Máj. Prý se jedná 
o strhující ohňostroj slov.

Zaimprovizujte si 
v Rock Café

Všem odvážným doporu-
čujeme navštívit 27. 10. 

od 19.30 h improvizační 
show v Rock Café s ná-
zvem Komediomat. Divá-
ci ovlivňují děj! Více na: 
www.komediomat.cz 

Nová Guinea 
ve fotografi ích

Nenechte si ujít výsta-
vu fotografi í na nádvoří 
Náprstkova muzea s ná-
zvem Současný život na 
Nové Guineji.  Výstava 
představuje současnou 
Papuu-Novou Guineu 
a její obyvatele. Do 31. 12. 
2016.

Výstava chrání
Krkonoše

V Kávovarně v pasáži 
Lucerna je k vidění od 
23. 10. do 20. 11. výsta-
va obrazů Miloslavy  
Bendové Tančící barvy 
z Krkonoš. Vernisáž 
23. 10. od 16 h. TURAS, 
KampaNula a další pod-
porují  ochranu Krkonoš.

Barbora
Hrzánová, 
herečka

Václav
Vašák, 
herec

Básník Jaroslav Seifert 
ožívá ve Viole
Navštivte ve Viole na Národní 
18., 19. 10. a 1., 7. 11. vždy od 20 h 
představení Koncert na ostrově. 
Luděk Munzar „přivádí“ do Violy 
básníka Jaroslava Seiferta. 
Dále v pořadu účinkují Jitka 
Hosprová (viola) a Emil Viklický 
(klavír). Nenechte si ujít!

Jiří 
Vyorálek, 

herec

PRAŽSKÝ 
ZVĚROKRUH

www.astropraha.cz

Prožitkové 
vycházky výsečemi 

Prahy podle 
jednotlivých 
slunečních 

znamení

Každý měsíc:

Zde může
být váš
inzerát!

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

Volejte ihned:
777 556 578

(Monika)



Pro líné Ještě línější

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

Milan Voríšek, MBA

Jsme tu pro vás již 10 let

 jednatel House Services



Příští číslo vyjde
15. listopadu

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

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! 
BUDOU RÁDI! redakce@
staromestskenoviny.eu

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

Pavel Batěk
Herec 

(Národní divadlo)
„A proč bych nečetl?!“

Fo
to

: M
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a 

H
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rc
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BENÍK
Foto poslala 

Jiřina Králová 
z Rytířské ulice

NÁVŠTĚVA DĚDEČKA. Pepíček: „...A teď si dáme závody, kdo natrhá víc 
vousů!“ Jeníček: „Ale já neumím počítat!“ Pepíček: „Tak jich vem, kolik uneseš!“

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc

hi
v

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

JOSEF VOMÁČKA
Buditel

Za příklad-
nou orga-
nizaci akce 
Betlémská 
kulturní noc.

Tip: Čtenáři SN


