30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon: 777 556 578

EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR
S MISTREM ORLOJNÍKEM
PETREM SKÁLOU

Str.
6-7
Čtěte na str. 6 - 7
inzerce

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

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

V SRDCI
ORLOJE

Petr Hejma,
Orlojník
Hejma
hraje Beatles
zastupitel
Petr
Skála

SN TRICET

na tel.
číslo

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

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

Čís. 7/ roč. VII
15. červenec 2016

Foto: Monika Höppner

10 000
výtisků

Staroměstské
servírky
Kapitán Korda

NA STOP Ě

SMĚLÁ PETRA
z restaurace
Pražský most u Valšů
(Betlémská 5) podává třetinku
místního piva Pražský most
za skvostných 30 Kč.

Foto: Roman Korda

N
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V
A

Noviny, které si píší čtenáři sami

AGENTURA MEDIA - SKAUT

NEJVÍC
OBLÍBENÝ
MÍSTNÍ
POLITIK

EXKLUZIVNÍ ANKETA
Str. 4

Foto: Archiv
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

28 °C

ČERVENEC
Co červenec neuvaří,
srpen nedopeče.

Krátký Vtip
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

Krátký vtip

„Pane doktore, co mi
je?“ „Nevím, to ukáže
až pitva.“

Pište si tyto
noviny sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Staroměstská
kuchařka
Recept poslala
Marie Janderová

Červenou řepu oloupeme
a spolu s bramborami
dáme vařit. Přidáme bujón
nebo vývar. Když je řepa
měkká, rozmixujeme dohladka a dochutíme solí,
cukrem a octem. Pro
zjemnění přidáme trochu
másla. Na talíři zdobíme
zakysanou smetanou
a semínky (dýňové, slunečnicové). Dobrou chuť!
Posílejte nám své recepty
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

Staré Město - Radnice
bere zákaz provozu vozítek v památkové rezervaci (centrum města)
za hotovou věc. Zákaz
by měl začít platit od
srpna. Asociace ozná-

mila, že v tom případě by došlo k žalobě.
„O zaměstnání by pak
přišlo asi 300 lidí, škody,
způsobené provozovatelům segwayí půjdou do
desítek milionů,“ říká

Jaká postava z orloje
je vaše nejoblíbenější?

Roman
Korda

Petr
Skála

Kateřina
Janečková

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

mluvčí asociace, která
sdružuje 25 provozovatelů. Radnice se rozhodla
zakázat vozítka po stížnostech občanů - které
se však týkají i například
cyklistů.

V Celetné
kradli
hodinky

Celetná - Hodinky v celkové hodnotě 315 tisíc
korun si odnesli 7. června dosud neznámí zloději, kteří se vloupali
do prodejny s luxusním
zbožím v Celetné ulici.

inzerce

MUDr. Jiří Kučera doporučuje

ENERGETICKÁ
CVIČENÍ
V PARKU
NA KAMPĚ

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

Divadelní a televizní herečka

„Již odmalička
smrtka, která
zahajuje pochod
apoštolů.“

„Anděl strážný
mezi okénky
apoštolů. Má
se mnou velké
starosti!“

„Nejsympatičtější je Petr
s klíčem a obdivuji kohouta se
smrťákem.“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Radim
Fiala

Populární herec
a vášnivý kuchař

Kde: Cvičíme pod Lípou vedle Platanu u Werichovy vily,
Event. na Malé Kampě, v Nosticově zahradě, u Čertovky
nebo pod Jinanem ● Za deště volejte, budeme v Komunitním centru Kampa, nebo v Salle, možná pod Mostem
Karlovým u Vokýnka, event. v Klubu Šatlava v Saské 2.

„Nejradši mám
smrtku, člověk
si uvědomí,
co je v životě
podstatné.“

„Kohout,
protože je zlatý
a pěkně
kokrhá.“

„Čili: smrtka,
ta měří všem
stejně.“

Objednejte se na tel. č. 733 403 400 nebo 733 406 909
nebo e-mail: ﬁlosofvpohybu@seznam.cz,
www.ﬁlosofvpohybu-cz.webnode.cz

Oprava zchátralého Kafkova
domu bude stát
122 milionů Kč.

Důležité
telefony

Rytířská - Staroměstská tržnice se vrátí ke
své původní podobě.
Magistrát ji pronajme na
25 let tomu, kdo zaplatí
opravu 300 milionů Kč.

Asociace Segway zvažuje žalobu
na město kvůli chystanému zákazu

Číslo měsíce

122

Staroměstská
tržnice opět
v provozu

Opozice upozorňuje,
že o těchto ohromných
investicích (až polovina
ročního rozpočtu)
vedení radnice mlží

Anketa Staroměstských novin

Polévka
z červené řepy

Nové zprávy
ze Starého Města

Podzemní garáže nebo tunel?
Miliony pro pár vyvolených
Staré Město - Vedení
radnice Prahy 1 našlo
nečekanou zálibu ve výstavbě podzemních garáží. Podzemní garáže
Na Františku (150 míst)
budou stát cca 230 milionů Kč a garáže ve vnitrobloku ve Štěpánské (63
míst) za 115 milionů Kč.
V plánu jsou prý i garáže pod Senovážným
náměstím, Václavským
náměstím a v Hradební
ulici. Podle odborníků
jde o předražený projekt.

Zpravy

Ředitelka Společnosti F. Kafky

pro dlouhověkost, odolnost, výkonnost
v létě každé úterý a čtvrtek od 19 h
(60 nebo 90 minut)

Čchi Kung, vnitřní Kung Fu, jako součást Strategie Dlouhověkosti, věčného mládí, krásy, odolnosti, výkonnosti,
pro mladé i staré, ženy i muže. Cvičení císařů, umělců,
válečníků, i největších mudrců a myslitelů všech dob, stejně jako prostého lidu. ● To, co Vás uzdravuje je Váš imunitní systém. Naučíme Vás jej aktivovat pradávnými technikami s tisíciletou zkušeností a referencí prospěšnosti.

POJĎME SE POHNOUT DÁL!

inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

Radnice pod tlakem kvůli
trhům: Podvod, nebo charita?

3

Dívka ze str. 3

Stánky na náměstí Republiky? Zlatý důl!

Nám. Republiky - Trhy
na náměstí Republiky jsou
provozovány
zadarmo,
čímž přichází MČ Praha 1
o více než milion korun
ročně. Trhy provozuje firma Delicato Centrum.
Na tuto velmi podezřelou
situaci upozornil spolek
Kverulant již před rokem
- a od té doby se nic nezměnilo.
„Přenechání takto lukrativního místa v centru provozovateli zdarma
nedává žádný smysl.
Farmářské trhy jsou
byznys, který si na sebe
vydělá,“ říká zastupitel
za Českou pirátskou stranu Adam Zábranský.

Bouřlivý
rok
1916

Slečna Josefína K. při svém
stlaní, které ohodnotila porota nejvyšším počtem bodů.

Malý oznamovatel
STAROMĚSTSKÉ NOVINY:
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

Víte, že...
Pro provozovatele trhů
na náměstí Republiky
je to prý byznys snů

Foto: Archiv

Pořadatelem trhů je
podnikatel Tomáš Ságl,
který má s vedením radnice velmi úzké vazby.

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.

inzerce

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED

Nabídněte!
Pro solventní klienty hledám rodinné domy, rekreační
objekty, bytové domy, byty v osobním, podílovém nebo
družstevním vlastnictví, stavební pozemky, polnosti,
lesy a komerční pozemky.
Zájem je o přímý odkup i o pronájem.

Tel./sms: 733 653 334

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Příměstské tábory
v HaFstudiu
Tým Národní kavárny
se těší na vaši návštěvu.
Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Letní herecké dílny
a Letní výtvarné dílny
• Termíny: 15. - 19. 8. a 22. - 26. 8.
denně od 9 do 18 h
• Pro děti od 6 do 15 let

Děti z herecké dílny studují představení, které
v závěru předvedou rodičům. Výtvarná dílna
vytváří pro divadlo dekorace. Pokud počasí
dovolí, jsou děti venku, na přilehlých ostrovech
v okolí Národního divadla, nebo na výletě.
Adresa: HaFstudio, Praha 1, Ostrovní 16

Více informací a přihlášky na www.hafstudio.cz

CZECH UKULELE
FESTIVAL
Srdečně vás zveme v sobotu
30. a neděli 31. července
do Únětického pivovaru.
Těšte se na rozmanitý program.
Uslyšíte umělce z Česka, Evropy
i Ameriky. Hudebníci představí repertoár na ukulele od klasiky přes jazz
až po rock and roll. Více o festivalu na
www.ukulelefestival.cz.
„Ukulele je lepší než dobrá kniha: Jednou jej vezmete do ruky
a nejen, že ho nemůžete odložit, ale musíte si vytvořit vlastní příběh.“
Děkujeme Vám za Vaši pětiletou žízeň!

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti
pocítíte v těchto provozovnách centra Prahy:
Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24
U Pravdů, Žitná 15
Bar No. 7, Na Struze 7

www.unetickypivovar.cz

Foto: Youtube

ště MÍSTNÍ MISTRYNĚ
VE STLANÍ POSTELE
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

vy se ptáte.
my to víme

Slavné Divadlo
Na zábradlí končí?

Politika

NEJOBLÍBENĚJŠÍ
MÍSTNÍ POLITIK

Foto: Archiv

Agentura Media - Skaut uvádí: Exkluzivní
průzkum veřejného mínění na území Prahy 1
Divadlo Na Zábradlí
a jeho šéf Petr Štědroň
Slyšela jsem, že mé oblíbené Divadlo Na zábradlí končí, protože
mu majitel domu na Anenském
náměstí neprodloužil nájemní
smlouvu. Je to pravda? Předem
děkuji za odpověď.
Anežka Novotná, Vězeňská ulice
Odpověď: Divadlo Na zábradlí
sice mělo problém (část divadla
patří vedlejšímu hotelu), ale ten
se podařilo vyřešit stavbou nové
vstupní haly (zastřešení dvorku).
Vypadá to však, že se stavba za
40 milionů protáhne, a tak budou
hrát dočasně ve Švandově divadle.

&

Vítěz Poražený

Sváťa
Karásek
(Praha1rodina)
Udělil čestné
občantsví Prahy
1 moderátorovi
Marku Ebenovi
(Bydlí v Maiselově ulici 21).

Tomáš
Macháček

Radní MČ
Prahy 1 (TOP 09)
Má na starosti
bytovou politiku,
ale v centru je
stále mnoho bytů
neobsazených.

Petr Hejma
(Trojkoalice, STAN)

1

Mecenáš aktivit místních spolků,
zakladatel vlivného spolku KampaNula, člen správní rady Nadačního fondu Lucie a Nadace Jana
a Medy Mládkových. Organizátor
akcí Vánoční strom na Betlémském náměstí, Prostřený stůl,
Svařák u Bruncvíka a další.

Průzkum byl prováděn na území
Prahy 1 nezávislou agenturou
Media - Skaut v období od 1.
května do 15. června. Dotazováno bylo 121 respondentů v místních podnicích a na ulici.

MEDIA
SKAUT

Michal Caban
(Trojkoalice, IO)

2

Eva Špačková
(ODS)

Iniciátor petice proti rekonstrukci
ulice Štěpánská v důsledku které
významnou měrou ubyla parkovací místa. Petici podepsalo takřka 200 místních obyvatel. Bojuje
za zlepšení komunikace radnice
Prahy 1 s občany, která je podle
něj žalostná.

3

Jako radní Prahy 1 pro školství
a občanskou společnost zúročuje
své zkušenosti: Celý život pracovala ve školství - buď jako učitelka na základní škole, nebo jako
zástupkyně ředitele. Již 45 let je
manželkou odborníka na etiketu
Ladislava Špačka.

VÍTE, KDO JE TEĎ
STAROSTOU PRAHY 1?
ANO: 19 % NE 81 %

DŘÍVE & DNES Ulice 28. října (vlevo Jungmannovo náměstí)
Dnes

Foto: Vencovy pindy

Foto: Archiv

1902

VÍTE, ŽE: Kdysi tudy vedly hradby. Ulice se původně jmenovala Ovocná (28. října vzniklo Československo).

Kde to je

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

Z
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578
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FOTOREPORTÁŽ Z NIČIVÉHO
POŽÁRU VE VĚZEŇSKÉ ULICI

Staré Město - Tak to
bylo o fous! Ve Vězeňské
ulici vzplála střecha rekonstruovaného domu.
V objektu sice v té době
nikdo nebyl, ale hrozilo reálné nebezpečí, že
oheň přeskočí na okolní
střechy.
Na místě navíc unikal
propanbutan z desetikilové tlakové láhve, takže
tu byla i hrozba výbuchu.
Hasiči proto z okolních
restaurací
evakuovali
více než 50 hostů.
Co bylo příčinou požáru,
se zatím neví, není vyloučeno, že ho někdo založil
úmyslně.
Škoda není velká - půl
milionu korun, ale mohla
být mnohonásobně větší.
„Hasiči svým zásahem

uchránili majetek za 9,5
milionu korun,“ řekla
mluvčí hasičů.
Na místě zasahovalo
sedm hasičských jednotek, kterým se podařilo
v dokonalé souhře oheň
uhasit za dvě hodiny
(kolem desáté večer).

Víte, že...

Nejničivější požár
v historii Prahy byl na
Malé Straně a Hradčanech v roce 1541.

Hasiči použili
několik hadic
Museli si dávat pozor,
aby střechou nepropadli

Sehraný tým je vyzbrojen
ohnivzdornými vysílačkami

Foto: Hasiči Praha

Na místo přijelo
sedm jednotek

Hasičský žebřík
inzerce

NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU

SOUTĚŽ
O CENY

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
Pochlubte se kresbami
svých dětí! Vždyť ne nadarmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění obrázku v těchto novinách je
čeká milá odměna: DVD Indiánská pohádka Divadélka
Romaneto. Dárek získáte
tak, že zavoláte na tel. číslo
777 556 578 (Monika) a dozvíte se, kde bude možné si
ho vyzvednout.

Bruno Haman
(9 a půl roku)
nakreslil svého
oblíbeného
Bruncvíka.
Obrázek
poslala jeho
maminka Šárka
Hamanová.

ZDE MŮŽE
BÝT VÁŠ
INZERÁT!
VOLEJTE IHNED
VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
TELEFON:

777 556 578
(MONIKA)

E-MAIL:
inzerce@
staromestskenoviny.eu
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redakce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

Máma

T

CESTA DO SRDCE ORL

Foto: Ondřej Höppner

Čas je síla, která všechno přesahuje, a orloj je jeho symbolem. Což je úvaha, která těší hlavně děti. Proto je jedinou důstojnou možností, jak pochopit čas, hra. Takže
jsme shromáždili všechny děti v dosahu a vypravili se
do srdce Staroměstského orloje - kam nás ostatně pozval mistr orlojník pan Petr Skála.
Staroměstské noviny:
Pane Skálo, jak vypadá
den orlojníka?
Petr Skála: Den orlojníka závisí na tom, co je
potřeba kde opravit. Orlojník nemá na starosti
jenom orloj, ale i mnoho
jiných hodin, všechny
jsou samozřejmě hodiny
velké, věžní.
Některé jsou daleko, třeba až u Jablunkova, jiné
blízko, některé také hodně vysoko. Nejvýše jsou
posazeny renesanční hodiny na Velké věži katedrály sv. Víta, k jeho stroji
vede 282 schodů.
Pokud orlojník nejezdí
po opravách, má doma
v ateliéru vždycky nějakou rozdělanou práci, rozebraný starý rezavý stroj,
který je potřeba zrestaurovat a znovu oživit.
SN: Jak dlouho jste orlojníkem Staroměstského
orloje?
PS: Od roku 2009, tedy
krásných 7 let.
SN: Při pohledu zvenčí
je orloj magický. Jaký je
při pohledu zevnitř?
PS: Uvnitř orloje je toho
k vidění hodně, celý stroj
(nejstarší funkční stroj
orloje na světě), apoštolové, kohout a třeba

i řídící chronometr z 19.
století. Je tam uvnitř ale
i něco, co vidět není.
Nepopsatelná atmosféra
tudy prošlých věků, starých mistrů orlojníků,
nebo před 70 lety i zkázy
a požáru války.
To pocítí asi každý, kdo
sem vstoupí.
Svatý Petr

SN: Prý se chystá velká
oprava orloje a tato nejslavnější pražská památka bude zavřená... Co je
na tom pravdy?
PS: Rozsáhlá oprava celé
věže a orloje by měla začít
příští rok. Projekty jsou
hotovy, probíhají schvalovací řízení, připravuje
se výběr dodavatele.
SN: Takže odkdy dokdy
bude orloj nehybný?
PS: Zatím není jasné,
kdy opravy začnou a kdy
skončí. Nejdéle asi potrvá
oprava krovu věže, pak
jeho krytiny a zdiva věže.
Orloj by měl být opraven snad za sedm, osm

měsíců, celá oprava by
pak měla být dokončena
k výročí vzniku republiky,
k svátku 28. října 2018.
Na orloji to ale nebude
jenom restaurování stroje orloje, ale především
restaurování líce orloje
- zhotovení nové kopie
Mánesova
kalendária
a restaurování kamenné
sochařské výzdoby orloje.
Obojí je v dost špatném
stavu. Přesné termíny ale
zatím není možné znát,
rozsah nutných oprav se
často ukáže až v jejich
průběhu.
SN: Jaký máte, pane
orlojníku, k orloji vztah?
Snad jste víc, než jen
opravář?
PS: Odpovědět na takovou otázku bez nějakých
klišé je obtížné. Orloj neznamená velké starosti.
Občas se sice něco porouchá, ale opravy nejsou složité, většinou je
to maličkost. Celé je to
jen jistá starost trvale
usazená na duši a pak
práce, která doposud nezevšedněla - ten pocit respektu, obdivu, přítomnost
zvláštní magie, zhmotněné historie, ten mě před
orlojem asi nikdy neopustí.

POHLED ODTUD

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Prázdniny - Dolce fariniente

Doba prázdnin a dovolených
je před námi. Filosof Ladislav
Klíma řekl o prázdninách
Kněz, písničkář
jednu dobrou věc. Mimochoundergroundu,
vězeň totality, nyní dem prezident T. G. Masaryk
řekl o Klímovi: „Je to nejlepší
nezávislý zastuﬁlosof, ale nesmí se dostat do
pitel a člen klubu
ruky mládeži.“ L. Klíma řekl:
Praha1Rodina.
„Nuda mužům sluší, ženám
Rád odpoví na
vaše dotazy
Napište Sváťovi o
a pomůže.

nuda nudí, spíš štěbetají.“
Má máma se o prázdninách
nenudila, to by nebylo dolce
fariniente. Byli jsme tři bráchové, otec a matka. Matka
dělala 150 ovocných knedlíků denně. Začala třešňovými, potom jahodovými, malinovými koncem července

a ostružinovými a borůvkovými v srpnu. 50. léta, já
byl ve druhé třídě. Na výletě jsem zazpíval písničku
„Deutschland, Deutschland
über alles, kam Hitler jenom
zalez, zalez do dubu, Stalin
mu dal přes hubu.“ Ředitelka Bíbová mi dala rákoskou

před celou třídou. Máma se
v ředitelně bránila: „Vždyť
Stalin je pozitivní věc!“ a ředitelka odpověděla: „Urážka
nejvyššího představitele.“
To byla 50. léta. A nyní když
má rodina dovolenou, tak se
nudí všichni u moře, muži,
ženy i děti.

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

Tema

telefon inzerce: 777 556 578
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RLOJE A ZPÁTKY

Kalendárium
Starého Města
ČERVENEC

Věra
Adlová

Jan
Kristofori

Josef
Šebánek

Josef
Schulz

SPISOVATELKA

HEREC

MALÍŘ

ARCHITEKT

● Jindřich Wankel
*15. 7. 1821 Praha
†5. 4. 1897 Olomouc
Lékař, archeolog a speleolog.
● Josef Schulz
*11. 4. 1840 Praha
†15. 7. 1917 Praha
Architekt. Rekonstruoval požárem zničené
Národní divadlo.
● Karel Vít Hof
*16. 7. 1826 Praha
†9. 8. 1887 Kunratice
Účetní ve spolku pro
výstavbu Národního
divadla.
● Jan Kristofori
*17. 7. 1931 Mukačevo
†24. 3. 2004 Praha
Malíř. Ilustroval knihy
Karla Čapka.
● Věra Adlová
*22. 7. 1919 Praha
†28. 7. 1999 Praha
Spisovatelka, překladatelka z latiny a ruštiny.

Orlojník Petr Skála
ukazuje redaktorce
Staroměstských novin
Aničce Höppnerové (6),
co je vidět z orloje

Móda (2)

„Tak holt udělám v týhle drahotě šatů
starouškovi překvapení.“

● Josef Šebánek
*22. 7. 1915 Podskalí
†13. 3. 1977 Praha
Herec, původním povoláním taxikář.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

A mezitím, co slečinka Bety dělala v Praze
dojem se širokou...

...liboval si dědeček na venkově v ouzkých.
Konec
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telefon redakce: 775 949 557

Charita

KampaNula

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

Učená toulka: Po stopách učence
a provokatéra Jeronýma Pražského
MUDr. Jan
Sedmík
Výtečný
fyzioterapeut
a historik

Seznámil nás s pohnutým životem středověkého filozofa, učence,
reformátora, dobrodruha, světoběžníka, provokatéra, buřiče a zatvrzelého kacíře Jeronýma
Pražského.
Novoměstský rodák, doktor filosofie čtyř evrop-

ských univerzit, zřejmě
nejvzdělanější
učenec
své doby položil svůj život krutou smrtí na kostnické hranici 30. května
1416. K exekuci upálením
ho odsoudil Kostnický
koncil pro jeho filozofické názory na nutnost reformy katolické církve.
Do Kostnice přijel dobrovolně hájit Jana Husa,
ale konciliáři ho uvěznili
a odsoudili jako kacíře.
Během toulky jsme shlédli i místo v Řeznické ulici,
kde ve středověku stával
dům u „Shnilé ryby“, ve
kterém se údajně Jeroným narodil. Dnes je na

Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Nápadníky (co mají nápady a sami vedou
Toulky) Hradem, Orlojem, Museem
Kampa, Náprstkovým... Týnským chrámem: Výstup na věž, astronom Tycho
Brahe (Händl, Hejma), v září Toulky nebudou, na říjen se právě připravují.
POŘÁDÁME:
● Úterý 20. 9.
IV. PROSTŘENÝ STŮL
na Betlémském náměstí.
V rámci V. Betlémského
Open Air Festivalu - Betlémská kulturní noc.
● Úterý 15. 11., 18. 18 h
Učená toulka vsedě:
Poslední banquet Karla
IV. v Muzeu Karlova
mostu (Post Martinské
setkání).

● Sobota 24. 9.
VIII. Malostranské vinobraní - Dozvuky Horňáckých slavností, Kampa.
● Sobota 1. 10., od 10 h
Poupění HaFu - Přehlídka dětských divadelních,
hudebních a tenečních
souborů, park Kampa.

domu č. p. 672 pamětní
deska Mistra Jeronýma
připomínající. - jas-

Dům v Řeznické,
kde Jeroným žil

Jeroným
Pražský

Účastníci toulky

Pátý Prostřený stůl
na Maltézském náměstí

Sousedské setkání Prostřený stůl se konal
23. 6. na Maltézském náměstí již popáté.
Tentokrát měl nádech „undergroundu“, protože
radnice Prahy 1 na akci nevydala povolení. Pořadatel spolek KampuNula si tak musel sehnat potřebná razítka jinak.
Výtěžek této úžasné akce byl věnován na charitu
pro zrakově postižené děti z Konzervatoře Jana
Deyla a z nadace Artevide. 20. září se bude tato
akce konat na Betlémském náměstí na Starém
Městě.

● Sobota 12. 11.
Malostranský balkánský
candrbál (SOPMSH),
Malostranská beseda.

PODPORUJEME:

DOPORUČUJEME:

● Sobota 17. 9.
Zažít město jinak
na Praze 1.

Akce Ars Metropolis:
● Středa 14. 9., Pražský
orloj, Ing. M. Klikar,
Domeček na Kampě.

Spolek
KampaNula

Prostřený stůl

KampaNula pořádá beneﬁční akce na podporu zdravotně i jinak postižených (Artevide, Deylova škola, Oáza, Citadela a další) i na podporu života spolků
a zachování genia loci Prahy 1. Trvá prodej triček a placek (charita) v Kavárně Čas, Ars Pragensis, Kavárně UPMuzea, Kafírně sv. Omara a v bistru Bruncvík.

Foto: Jiří Kučera

Na Medarda (8. 6.) realizoval Dr. Sedmík
další vlastivědnou toulku, tentokrát na Novém Městě.
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DopiSy

Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony

MILÍ ČTENÁŘI, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa

Štěpánská
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Zrušení parkoviště na Malostranském náměstí odhalilo touhu některých

představitelů radnice pokrýt střed Prahy podzemními garážemi. Skutečně
nepatřím mezi ty, kteří by
nejraději zrušili sanitky
a nahradili je rychlými rikši. Automobily patří ke stylu života i občanů Prahy 1.
A tak volání po podzemních
garážích vypadá jako volání
po věci všeobecně prospěšné. Jenže. Představte si, že
skutečně budou vybudo-

vány podzemní garáže na
Malostranském náměstí.
Starosta přestřihne pásku
a pro občany Malé Strany
se nic nezlepší. Naopak. Do
středu Malé Strany bude
najíždět další stovka aut.
Na parkovišti Malostranského náměstí totiž žádná auta místních obyvatel
neparkovala. A tak je to
i s plánovanou výstavbou
garáží ve Štěpánské. Obyva-

telé okolních domů budou
několik let trpět stavebním
ruchem a po slavnostním
uvedení do provozu začnou
do Štěpánské ulice zajíždět
další desítky aut, protože budou moci v blízkosti
Václavského náměstí nově
zaparkovat.
Podzemní parkování má
smysl, když jsou na kraji památkové zóny a plní
zachytávající efekt, nebo

slouží obyvatelům bydlícím
v okolí. Jak to bude za pár
let ve Štěpánské ulici?
Stane se z ulice příjemný
bulvár, bez parkujících aut,
protože místní budou parkovat v nových garážích,
nebo se nebude moci přes
ulici přejít, protože do Štěpánské ulice budou nově
zajíždět auta návštěvníků,
třeba blízkých domů v ulici
ve Smečkách?

inzerce

Příměstské tábory
v HaFstudiu
Letní herecké dílny
a Letní výtvarné dílny
• Termíny: 15. - 19. 8. a 22. - 26. 8.
denně od 9 do 18 h
• Pro děti od 6 do 15 let

Děti z herecké dílny studují představení, které
v závěru předvedou rodičům. Výtvarná dílna
vytváří pro divadlo dekorace. Pokud počasí
dovolí, jsou děti venku, na přilehlých ostrovech
v okolí Národního divadla, nebo na výletě.

Staroměstské noviny
ČERVEN 2016

Dopis

Opilí cizinci
hulákají už
i v Liliové

Adresa: HaFstudio, Praha 1, Ostrovní 16

Více informací a přihlášky na www.hafstudio.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

TENIS

Vážená redakce,

v návaznosti na váš článek o pub crawlingu
bych ráda informovala,
že trasa nočních tahounů
vede i Liliovou ulicí.
Oproti minulosti nebývale stoupla frekvence
těchto skupin, dost často
to třeba ve 23 hodin vypadá, že v Karlově ulici
právě skončil fotbalový
zápas a vyvalil se celý
stadion diváků.
Obvykle opravdu následují nějakého vůdce
a řvou tak, že to skutečně nejde přeslechnout.
Už jsem několikrát chtěla volat policii, nakonec
mě od toho odradil fakt,
že než policie přijede,
bude už horda jinde. Každopádně snahy o řešení
kvituji, protože situace se
v tomto směru opravdu
VELMI zhoršuje.
Přeji vám hodně úspěchů
ve vaší práci a srdečně
zdravím.
Marie Zábojová
Staré Město
Posílejte básně, uděláte
tím radost sobě i druhým.

Nabídněte!
Pro solventní klienty hledám rodinné domy, rekreační
objekty, bytové domy, byty v osobním, podílovém nebo
družstevním vlastnictví, stavební pozemky, polnosti,
lesy a komerční pozemky.
Zájem je o přímý odkup i o pronájem.

Zábavný tábor, který děti milují!
Tenisové tréninky plus celodenní program:
zoo, plavání, minigolf, bowling…
• PRO: děti a mládež od 4 do 15 let
• KDE: v Praze i Brně
• KDY: každý prázdninový týden červenec - srpen

Tel.: 777 260 262 ● www.e-tabory.cz

Tel./sms: 733 653 334

EC

IN
HOST

U ROT
UNDY

Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!
Teplá a studená kuchyně Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

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

Telefon:
224 227 227

Konečně rychlejší a levnější
Internet na Praze 1!

KROUŽÍME,
KRÁSNÍME

S MÍŠOU!

Ručně vyráběné obruče
pro dospělé a děti.
Volejte: 773 579 513

Soukromá střední umělecká
škola designu, s.r.o
Laudova 10/1024, Praha 6 - Řepy

vás zve na přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 do oborů:
●Užitá malba
Termín zkoušek lze
● Graﬁcký design
individuálně domluvit.
● Modelářství a návrhářství oděvů
Studium zakončené
maturitní zkouškou.
Pro více informací volejte:
603 717 684, 774 060 581, 602 203 911 www.skoladesign.cz

Od 290 Kč až 100 Mbitů!

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

Další informace na www.internet-praha1.cz

Zubní ordinace

MDDr. Anna Medviďová
dental care, s.r.o.

Přijímáme nové pacienty.

Naše ordinace se nachází blízko metra
Můstek a Muzeum. Těšíme se na Vás!
Adresa: Štěpánská 630/55, Praha 1
E-mail: am.dentalcare @gmail.com

Tel.: 224 216 514
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VLNÍCÍ SE OPONA

Kultura

Krátké zprávy
místního
kulturního života

Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578

Saturnin rozesměje
diváky na lodi

Na Lodi Tajemství, která
kotví na Rašínově nábřeží, si nenechte ujít představení Saturnin. K vidění 17. až 22. 7. a 22. až 31.
7. V komedii režírované
Ondřejem Havelkou
hrají např. Vasil Fridrich,
Jiří Hána, Jitka Smutná,
Lucie Pernetová a další.

Přihlaste děti
na tábor do HaFu

Pavlíček s Triem
roztančí Střelák

Úžasný muzikant a kytarový
mág Michal Pavlíček spolu
s Triem (Miloš Meier, Martin
Ivan, Michal Nejtek) zahraje
na Střeleckém ostrově v srdci
Prahy. Jako host vystoupí Bára
Basiková. Na koncert se těšte
19. 7. od 20 hodin.
K

Ondřej
Havelka,
režisér

Jitka
Smutná,
herečka

Vasil
Fridrich,
herec

Koncert - Pá 29. 7. od 18 h ŠPUNTKVANĚ - Střelecký ostrov, scéna Ponton - Klasický český punk s rockovými riﬀy a popovými aranžemi. Vstup
zdarma. Více na: www.letnak.cz

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Čt 4. 8. v 18 h - VEČERNÍ GALASOVA CYKLOJÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nuselským mostem - Trasa:
Prokopské jezírko, Dívčí hrady, botel
Vodník cíl. www.galas.borec.cz
Děti - 15. - 19. 8., 22. - 26. 8. - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - HaFstudio, Ostrovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let bezva
herecký a výtvarný tábor. Přihlaste se
včas. Přihlášky na: www.hafstudio.cz
Divadlo - 19., 20., 24., 25. a 26. 8. v 20 h KOUZELNÝ CIRKUS - Národní divadlo, Nová scéna - Laterna magika.
Legendární inscenace o putování za nesmrtelnou krásou. Premiéra už v r. 1977!
Výstava - Do 31. 8. - JAKUB ŘÍDKÝ:
DIVNÁ KRAJINA - Rock Café, Národní 20 - Digitální práce s lehce fantaskní
a ponurou tematikou, malby ručně. Vstup
zdarma. www.rockcafe.cz
Výstava - Do 31. 12. 2016 - SOUČASNÝ ŽIVOT NA NOVÉ GUINEJI
- Náprstkovo muzeum, Betlémské nám.
1 - Výstava fotograﬁí na nádvoří Náprstkova muzea. www.nm.cz

Střelecký ostrov je opět
během léta kulturním
centrem, kde si kromě
letního kina můžete užít
i koncerty. Např. 29. 7. zahraje kapela Špuntkvaně a 4. 8. vystoupí Zrní.
www.letnak.cz.

Navštivte výstavy
U kohouta

Navštivte v Galerii U kohouta v Michalské ulici
výstavu s názvem Tóny
v barvě. Graﬁky a obrazy
Markéty Prokopové
jsou k vidění do 28. 7.

Staňte se
mecenášem ND

Máte chuť pomoci Národnímu divadlu? Staňte se
jeho mecenášem. Vaším
příspěvkem budou podpořena nová představení,
či rekonstrukce budov.

KŘÍŽOVKA NA HESLO

Kulturní nástěnka
ČERVENEC - SRPEN

HaFstudio z Ostrovní ulice opět v létě pořádá příměstské tábory pro děti
od 6 do 15 let v termínech
15. - 19. 8. a 22. - 26. 8.
„Děti čeká letní herecká
dílna a výtvarná dílna
a na závěr rodičům předvedou divadelní představení s pěknými dekoracemi,“ řekla novinám
Hanka Francová, ředitelka studia. Více na www.
hafstudio.cz.

Na Střeláku v létě
kino i koncerty

Jsme tu pro Vás!

Vylušti tajenku a... Překvapení!

Volejte: 602 643 565
www.kampareality.cz

Zde může
být váš
inzerát!
Volejte ihned:

777 556 578
(Monika)
Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

PRAŽSKÝ
ZVĚROKRUH
Každý měsíc:

Prožitkové
vycházky výsečemi
Prahy podle
jednotlivých
slunečních
znamení
www.astropraha.cz

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

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS)
Víte, proč je celkem málo fotek s Chuckem?
Chuck vždy stiskne spoušť rychleji, než fotograf.

Franz Kafka: Proměna (46.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL:
Řehoř doufá ve vykoupení, to však nepřichází...

Jak uspokojit prokuristu

Slavné místní ženy
Lala Bertlová

Foto: Archiv SN

Rafael
Kubelík,
manžel

Josef
Bertl,
táta

Koutek pro chytré hlavy

?

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Socha ženy, truchlící nad
smrtí syna, je na domě U tří kalichů,
Husova 11. Správně: Jiří Váňa
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

I kdyby její housle
struny neměly..
Ludmila „Lala“ Bertlová
(1914 - 1961) byla vynikající česká houslistka. Její
otec byl významný architekt Josef Bertl (1866 1955). Její starší bratr Jiří
(1901 - 1991) byl novinář.
Věnovala se především
inzerce

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.

●Prodám LP a SP gramofonové desky z pozůstalosti. Nejlépe pro sběratele či do antikvariátu.
Cena dohodou. Spěchá.
Tel.: 603 715 813.
●Hudební doprovod
nejen pro vaše rodinné
oslavy: svatby, narozeniny, promoce atp. Hudba
všech žánrů. Tel.: 604
892 103.
●Hledám
kvalitního
lékaře, operatéra, v Praze pro operaci páteře
v rámci spondylochirur-

gie. Mám bolesti. Tel.:
778 853 154.
●Hledám nájemní byt
2 + 1, 3 kk, 65 - 70 m2,
k dlouhodobému pronájmu. Za nabídky děkuji.
Tel.: 739 544 005.
●Žena hledá jen pro
sebe zařízenou garsonku i s televizí. V Praze
v dosahu MHD. Cena do
7700 Kč. Spěchá. Tel.:
778 853 154.
●Prodej bytu 2+kk,
Praha 2 - Vinohrady.
Dana 603 210 450.

[

www.malostranskenoviny.eu

Ta je chytrá; plakala už,
když si Řehoř ještě klidně
ležel na hřbetě.
A prokurista, ten přítel
žen, by si jistě dal říci;
byla by zavřela dveře od
bytu a v předsíni by mu to
Franz Kafka
leknutí vymluvila. Jenže
(1883 - 1924)
sestra tu právě není, ŘeGenius tajemna
hoř musí jednat sám...
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Otázka: Kde na Starém
Městě najdeme dům, jehož
průčelí zdobí tento zlatý
anděl? Nápověda: Ve sklepě
tu úřadovali templáři.

[

Co nového
za vodou

Herečka Stavovského divadla

Prokuristu je třeba zadržet, upokojit, přesvědčit
a nakonec získat; vždyť
na tom závisí budoucnost
Řehořova i celé rodiny!
Kdyby tu tak byla sestra!

Poznáte, jářku,
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inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Jan
Kubelík,
tchán

klasické hudbě. V roce
1943 se provdala za dirigenta a skladatele Rafaela Kubelíka (1914 - 1996).
Po roce 1948 s manželem
emigrovala. Zahynula při
autonehodě u švýcarského Luzernu.

ZAJÍMAVOSTI a novinky z Malé Strany, která by
měla být větší. Tyto noviny
jsou k mání na Starém Městě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všude v malebných vesničkách
na druhé straně řeky: V kavárnách, hospodách atd.
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Příští číslo vyjde
15. srpna
Modré okénko
získává...

Seženete i v Brně

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

Mazlíčci
Starého Města

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Foto: Archiv

BOHUMÍR KOZÁK
Architekt (*1885, †1978)

Dům na rohu
Opletalovy
ulice, jehož je
autorem, má
být zbourán.

Tip: čtenáři SN
Své tipy na modré
okénko posílejte
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

BARON
„Je krásný, přátelský,
věrný a přitom
neuvěřitelně rychlý.“
Foto poslala Jiřina Š.
ze Starého Města

Proč čtu

POSÍLEJTE FOTKY
DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ!
BUDOU RÁDI! redakce@
staromestskenoviny.eu

„Staroměstské noviny
jsou stejně lahodné jako
pivo, které vařím!“
Martina Valterová,
sládková v pivovaru
Monopol

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
ANI TUNEL, ANI PRŮCHOD, nýbrž skluzavku postavte na Letnou!
Lid z vděčnosti pak bude rád nahoru chodit pěšky.

49 odběrních míst
Kdyby už byly rozebrány,
volejte tel. číslo: 777 556 578
Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21. Holičství a kadeřnictví Barbarella, 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). 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 Rudolﬁna, 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 Magic Planet, Soﬁjské 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. Baráčnická 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.

Chcete se stát odb ěrním místem?
Volejte telefonní číslo: 777 556 578
Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

inzerce

Foto: Archiv

Foto: Monika Höppner

30 Kč

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

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

