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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

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. 8/ roč. VII
15. srpen 2016 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky

SMĚLÁ PETrA
 z pivnice U Rudolfi na 

(Křížovnická 10)
podává lahodnou Plzeň

 za 39 Kč.
www.urudolfi na.cz

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Str. 5Hejma hraje Beatles
Petr Hejma, 
zastupitel

ZÁHADNÁ 
SMRT

KRÁSNÉ EVY

Herečka Eva Jakoubková (†53)
zemřela v Karlově ulici
za záhadných okolností

CHtěl Plavat 
do rIa: PrÝ 
MÁME MÁLO 

MEDAILÍ

NOVÁ FAKTA

Str. 6 - 7

DRAMA 
Na Mostě

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

257 531 839
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Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Její oči. 
Byly velké 
a krásné 
a takové 

tajemné!“

Anketa Staroměstských novin

„Čili: 
nezaměnitelné 

fl uidum!“

radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Byla to 
půvabná, 

křehká 
a citlivá žena.“

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Její půvab, 
jakási plachost 

a to, že si 
vzala Petra 
Nováka.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Na každé ženě 

jsou krásné 
oči a u ní byly 
zcela nepře-

hlédnutelné!“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Vybavuji si 
především

 její poutavé 
oči.“

Havelská - Nadace Char-
ty 77 pořádá sbírku na 
nový zvon pro kostel sv. 
Havla. Zvon jménem Vác-
lav má stát 850 tisíc Kč 
a podle nadace má zvonit 
k poctě názorů politika 
Václava Havla.  
Kostel přitom nese jméno 
irského misionáře a pous-
tevníka Galluse (česky Ha-
vel), který žil před rokem
650 v jeskyni v oblasti Bo-
damského jezera. 
V kostele u sv. Havla už jeden
zvon je. Jmenuje se Marie.

Nové zprávy 
ze Starého Města

Staré Město - Radnice 
Prahy 1 usiluje o přestav-
bu Revoluční ulice za půl 
miliardy korun. Peníze na 
ni však nemá, tak je chce 
od magistrátu. Vedle ob-
řích a nevhodných pod-

zemních garáží jde o dal-
ší megalomanský projekt 
vedení radnice Prahy 1,
které se podle průzkumů 
už příští volební období 
neudrží. Vedení magis-
trátu považuje projekt 

za nesmyslný a odkazuje 
na to, že teprve před ro-
kem proběhla rozsáhlá 
a nákladná rekonstrukce 
tramvajových kolejí. Ná-
pad přestavby je prý z díl-
ny dua Lomecký - Dvořák.

dělají si srandu? radnice chce 
další přestavbu revoluční ulice

Sloupky proti 
provozu

Michalská - U vjezdu 
do Melantrichovy a Mi-
chalské ulice jsou posta-
veny vysouvací sloupky. 
Ulice jsou spojnicí mezi 
Staroměstským náměstím 
a Václavským náměstím.

inzerce

U Milosrdných - Po-
zemky, na kterých měl 
stát kontroverzní dům 
zvaný Maršmeloun, jsou 
na prodej. Plánovanou 
stavbu domu provázela 
řada protestů a problé-
mů se schvalováním. 
Pozemky jsou hned za 
zdí Anežského kláštera.

Maršmeloun 
je na prodej

Kostel sv. Havla 
v Havelské ulici

kostel sv. Havla bude mít 
nový zvon, pořádá se sbírka

Co bylo nejkrásnější 
na Evě Jakoubkové?

„Nezajdete na sklenič-
ku?“ „Promiňte, ale já 
sklo nerad.“

krátký vtip

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tytoPište 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

Číslo měsíce

80
Staroměstskou 
radnici navštívilo 
v červenci 80 tisíc 
turistů (str. 4)

28 °C
SrPEN

Srpen rozhodne, 
jaká bude zima!

Počasí 

Staroměstská 
kuchařka
recept poslala 
Alice Kýhosová

Posílejte nám své recepty 
na adresu: redakce@

staromestskenoviny.eu

   Krátký Vtip

Chleba
ve vajíčku 
s pažitkou

Základ je široká pánev. 
Rozklepeme dvě vejce a vy-
válíme v nich dva krajíce.  
Rozpálíme olej a přidáme 
chleba nasáklý vejci. Osolí-
me a pohlídáme, aby se nic 
nepřipálilo. Převracíme chle-
ba vidličkou nebo nožem 
se střenkou, která nepálí. 
Osmažený chléb pomažeme 
hořčicí a přisypeme pažitku. 
Dobrou chuť!

Sv. Havel V. Havel

MUDr. Jiří Kučera doporučuje

Čchi Kung, vnitřní Kung Fu, jako součást Strategie Dlou-
hověkosti, věčného mládí, krásy, odolnosti, výkonnosti, 
pro mladé i staré, ženy i muže. Cvičení císařů, umělců, 
válečníků i největších mudrců a myslitelů všech dob, stej-
ně jako prostého lidu. ● To, co Vás uzdravuje, je Váš imu-
nitní systém. Naučíme Vás jej aktivovat pradávnými tech-
nikami s tisíciletou zkušeností a referencí prospěšnosti.

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

www.fi losofvpohybu-cz.webnode.cz

ENERGETICKÁ  
CVIČENÍ
V PARKU 

NA KAMPĚ
v srpnu každé úterý a čtvrtek od 18 h

(60 nebo 90 minut) 

pro dlouhověkost, odolnost, výkonnost

POJĎME SE POHNOUT DÁL!

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  Komu-
nitním centru Kampa, nebo v  Salle, možná pod Mostem 
Karlovým u Vokýnka, event. v Klubu Šatlava v Saské 2.
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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

Už platí zákaz segwayů, ale 
jezdí se dál: Nejsou značky

Kdy dojde na cyklisty a bruslaře?
Staré Město - Zákaz vo-
zítek segway už platí, ale 
jezdí se vesele dál. Ne-
jsou totiž vyrobené žád-
né značky, které by měly 
vymezit jejich pohyb. 
Strážnící nemohou ani 
udělit pokutu. Za značky 
odpovídá Technická sprá-
va komunikací, která však 
nedostala od radnice po-
kyn na jejich výrobu.
K zákazu provozu segwayů
se radnice rozhodla na 
žádost občanů, aniž by 
hledala jiné řešení. Nyní 
se houpe Damoklův meč 
zákazu také nad cyklisty, 
bruslaři, skateboardisty 
a ostatními „dopravními 
prostředky“.

Víte, že...
Provozovaté segwayů 

chystají na radnici žalobu. 
Odškodné se může vyšpl-
hat do desítek milionů Kč.
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1916

Slečna Jiřina Š. v soutěžním 
kostýmu včely, který ušil její 

budoucí manžel Jan Jíra.

NeJlePŠí vČela 
(díky kreJČíMU JírovI)

Kurzy tenisu pro děti
www.tallent.cz

Zde MŮže 
BÝt vÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MoNIka)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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.

Nabídněte!

Tel./sms: 733 653 334

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaši návštěvu.

www.unetickypivovar.cz

VYHLÁŠKA
Naší snahou je nabídnout kvalitní 

čepovanou Únětickou 10° 
a znamenitý ležák Únětickou 12°. 

Blahodárné účinky našeho piva 
výtečné jakosti a navíc skvěle 
vychlazeného pocítíte nejlépe 
v následujících provozovnách:

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

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

První ověřená zmínka o výrobě 
piva v Úněticích pochází z roku 
1557. Ve starých kronikách 
stojí: „Tehdy dobré pivo vařili 
i kanovníci v Úněticích.“

Víte, že…
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POSÍLEJTE SVÉ FOTOGrAFIE 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kde to je

dŘíve & dNes

VÍTE, ŽE: Máj byl postaven letech 1972 - 1975. Dřív tu byla cukrárna a vinárna s velmi levným vínem.

Ulice Spálená (podhled z Národní třídy)
1969 Dnes
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Psycholog 
strážníků

Zachránil život 
muži z Karlo-
va mostu při 

pokusu o skok 
do vody a plavbu 
do Ria, když mu 
nabídl cigaretu.

&Vítěz Poražený

Filip Dvořák
(ODS, člen 

pražské Hospo-
dářské komory)

Přestavba 
Revoluční ulice 
je výhodná pro 
stavební fi rmy, 
ne pro občany.  

vy se ptáte. 
my to víme

Otázka: Bydlím na Starém Měs-
tě. Teď je tu tolik turistů, že se 
musím domů často prodírat. Dá se 
někde zjistit, kolik jich například 
navštívilo v červenci Staroměst-
skou radnici? Jana Duchková
Odpověď: Staroměstskou rad-
nici navštívilo letos v červenci 80 
tisíc  turistů a pořád to roste. Pro 
srovnání: Pražský hrad navštívilo 
ve stejném období 222 tisíc turis-
tů (o skoro 20 tisíc víc, než loni).

kolik turistů 
navštíví měsíčně 
staroměstskou 

radnici? 

Nával před radnicí
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soumrak malých knihkupectví 

Po více než 80 letech pro-
vozu končí Fišerovo knih-
kupectví v Kaprově ulici na 
Starém Městě. Smlouva o pro-
nájmu vyprší na konci toho-
to roku.
Vznikla petice za zachování 
tradičního podniku. „Knihku-
pectví Fišer patří mezi naše 
nejoblíbenější v Praze. Kvůli 
svým výlohám, poloze, histo-
rii, nabídce a vzdělaným a vel-
mi ochotným knihkupcům,“ 
říká autorka petice proti likvi-
daci obchodu Anna Nosková.
Malá knihkupectví patří ke ko-
loritu staré Prahy
Vedení radnice Prahy 1 situaci 
měnit nehodlá a považuje ji za 
přirozený vývoj trhu.
„Aby zde nějak intervenovala 
radnice, to by mi připadalo 

jako sociální inženýrství miču-
rinovského typu,“ uvedl staros-
ta Lomecký.
Majitelka knihkupectví Fišer   
(a šéfka nakladatelství Paseka) 

Anna Rezková Horáčková se 
nedohodla s bytovým druž-
stvem Rovnost, které o pronáj-
mu prostoru rozhoduje. 
Horáčková se společně se se-
strou rozhodla knihkupectví 
Fišer prodat knižní fi rmě Kos-
mas. 
Družstvu Rovnost se však nelí-
bí, jak vypadají obchodní pro-
story řetězce Kosmas. Prostory 

chce pronajmout dosud nezná-
mé zahraniční fi rmě. Značku 
Fišer si paní Horáčková odnese 
s sebou. 
Knihkupectví Fišer v Kapro-
vě ulici funguje od roku 1933, 
kdy ho založil nakladatel Josef 
Hokr. V roce 1963 sem nastou-
pil jako vedoucí Bohumil Fišer 
a od té doby ho vedl. Zemřel 
v roce 2007. Jeho přítel, za-
kladatel nakladatelství Paseka. 
Ladislav Horáček, zemřel loni.
Knihkupectví Fišer bylo nej-
slavnější v Praze. Proslulo také 
díky fi lmu Vrchní, prchni! od 
Ladislava Smoljaka.
Problémy hlásí další knihku-
pectví na Staré Praze. Nedávno 
například skončilo Karmelitán-
ské knihkupectví v Jindřišské 
ulici.

Také jste to zažili? Napište 
nám na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu

PrAŽSKÝ 
CHODEC

končí slavný Fišer 
v kaprově ulice

Slavné knihkupectví 
Fišer v Kaprově 10

Natáčel se tu fi lm 
Vrchní, prchni!
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Staré Město - Zul si 
boty a posadil se za kříž 
Krista (sousoší Kalvárie) 
na Karlově mostě. Chys-
tal se na dlouhou cestu - 
a tak se, i když byl srpen, 
vybavil bundou a dlouhý-
mi kalhotami. Na hlavě 
neměl plaveckou čepici 
(která je na olympiádě 
z bezpečnostních důvodů 
povinná), ale čepici ple-
tenou.
Jeho cíl byl jasný: Dopla-
vat do brazilského Ria 
a pomodlit se u tamní 
sochy Krista, který stojí 
nad městem, abychom 
měli více medailí. 

Podle jeho slov šlo o sym-
bolický čin, protože čeští 
plavci (a natož skokani do
vody) nevylovili z tam-
ních bazénů ani ň. 
Přivolaní strážníci po-
zvali psychologa, který 
muže - dálkoplavce pře-
svědčil, že mnohem lep-
ší nápad je slézt, nazout 
boty a „dát si cigáro“.
„Plavce“ (39) pak odvezla 
záchranka na psychiatrii.
 

MÍST
NÍ 

PŘíBěH
y

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
NAŠE DĚTI KRESLÍ PRAHU SOUTĚŽ 

O CENY

   Posílám obrázek 
mého vnuka, který 

namaloval Karlův most 
zpaměti po naučné 

procházce. Jmenuje 
se Jakub Šrédl 

a maloval ho 
v 6 letech a 9 měsících. 
Má malování i modelo-

vání velice rád. 
Obrázek posílá 

a zdraví babička, 
Marie Šrédlová

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

Zde MŮže 
BÝt vÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MoNIka)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!
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Víte, že...
Vzdušnou čarou je to 

z Prahy do Ria 9 896 km. 
Po vodě asi 14 000 km.

Sousoší 
Kalvárie, 
nejznámější 
socha 
na Karlově 
mostě

„Medaile 
nejsou 
všechno, 
chlapče.“

Hladina se 
leskla, Vltava 
plynula v dál 

a s ní i naděje 
na olympijské 

zlato... 

Ježíš 
v riu

Konec dobrý, 
všechno dobré

Čeští plavci 
nevylovili v riu 

ani ň

Drama na Karlově mostě se 
šťastným koncem ● Chlapče, 
medaile nejsou všechno
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„Podle mě to nebyla sebevražda,“ říká kamarád herečky Evy Jakoubkové 
aktivista John Bok. „Mnohé nasvědčuje tomu, že ji zabil její nový milenec, 
na kterého se upnula po smrti svého manžela, zpěváka Petra Nováka.“ Po 
Evině smrti se muž, který byl bezdomovec, jako by vypařil. Staroměstské 
noviny získaly svědectví ženy, která ho znala. 
„Byl to sice bezdomovec, 
ale uměl se chovat. Ne-
chával si říkat Fred a při-
šel do Prahy odněkud 
z Brna,“ řekla SN žena, 
která prý znala údajného 
vraha herečky Evy Ja-
koubkové. 
„Naposledy jsem ho vidě-
la asi před třemi lety v par-
ku u Hlavního nádraží,“ 
vypráví žena, která je bez 
přístřeší, a z obavy o svůj 
život si nepřála být jme-
nována.
Herečku Evu Jakoubko-
vou našla policie dne 16. 
června 2005 mrtvou na 
zemi v jejím bytě v Kar-
lově ulici č. 23 na Starém 
Městě. Zde také zemřel 
8 let předtím její manžel 
Petr Novák.
Podle policejní zprávy na-
stala smrt bez cizího zavi-
nění. Přátelé herečky však 

mají o tomto vysvětlení 
vážné pochybnosti. 
Eva Jakoubková se bě-
hem povodní seznámila 
se skupinou bezdomov-
ců. Jeden z nich, který si 
nechával říkat Fred,  pak 
často přespával u ní v bytě 
v Karlově ulici.
„Eva měla takovou kože-
nou taštičku, kterou no-
sívala vždy u sebe. Měla 
v ní peníze, často i velký 
obnos, doklady a směn-
ky. Po její smrti taštičku 
nenašli,“ říká Evina ka-
marádka.
Eva prý byla velmi důvěři-
vá a také fi nančně zabez-
pečená - především díky 
penězům, které jí pra-
videlně přicházely jako 
tantiemi za písničky jejího 
manžela.
Krátce před smrtí se prý 
svěřila, že jí přišel velký 

obnos. Žádné peníze se 
však u ní v bytě nenašly. 
Policie ani nepátrala po 
záhadném Fredovi, údaj-
ném milenci Evy. Podle 
lékaře byla v okamžiku 
smrti opilá a zřejmě i pod 
vlivem prášků. Jako příči-
na smrti bylo určeno „se-
lhání organismu“.
Její přátelé však pouka-
zují na to, že tělo hereč-

ky bylo objeveno na zemi 
mezi oknem a postelí, což 
vypovídá spíše o tom, že 
zemřela náhle.
Eva Jakoubková byla po-
važována za jednu z nej-
krásnějších českých here-
ček, ale nikdy nedosáhla 
úplného vrcholu. Hrála ve 
více než 30 fi lmech a byla 
úchvatná především na 
divadelních prknech.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
nezávislý zastu-
pitel a člen klubu 
Praha1Rodina. 
Rád odpoví na 
vaše dotazy 
a pomůže. Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Byla to vražda, tvrdí svědek

Eva Jakoubková (†53) 
se svým manželem 
Petrem Novákem (†51)
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V poslední době se užívá 
název „pražská kavárna“, 
jako místo podivných inte-
lektuálů, kteří nemají nic 
společného s ostatními, 
běžnými lidmi. „Pražská 
kavárna“ - už v Goebbelso-
vě hantýrce tomu bylo prá-
vě tak. Velkoměsta se svými 

kavárnami jako by soustře-
ďovaly víc vzdělaných lidí 
než na venkově. V Anglii 
to bylo při posledních ple-
biscitech, lid se rozdělil na 
velká města a venkov. Co 
proti tomu dělat? Na ven-
kově v krčmě je jen pár no-
toriků, kteří připomínají, že 

dávno bylo, už když hráli 
v neděli odpoledne staros-
ta, učitel, rychtář a farář 
mariáš. Což je na venko-
vě lidí, co přemýšlí a jsou 
vzdělaní, míň? Musíte je 
jen hledat. Na venkově jsou 
spolky: krajinářské, na ob-
novu starých památek, eko-

logické a v pohraničí spolek 
na smíření, turistika, obno-
va tradic atd. Na venkově je 
dost inteligentních lidí. To 
stojí za naši podporu. Zlaté 
časy nám furt unikají. To 
je vina moderní doby nebo 
Evropské unie nebo politi-
ků? Není chyba také v nás?

Město a venkov: kdo přemýšlí míň?

Okna bytu 
v Karlově 23Svatební denNa cestách

Stůl 
v jejím bytě

Eva 
Jakoubková
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Příběh pošťačky (1) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1916)

Máma 

„Odneste mi, prosím, tohle psaníčko 
dle adresy, ale prosím, diskrétně!“

Slečně Vyplatilové? To je moje kamarádka! 
Zve ji do parku v 7 hodin...

Ta koketa, teď jí to zkazím!

Byla to vražda, tvrdí svědek

Pokračování příště

Eva Jakoubková (†53) 
se svým manželem 
Petrem Novákem (†51)

Kalendárium 
Starého Města

Jarmila 
Švabíková

herečka

Adolf 
Hoffmeister

malíř

SrPEN

● Josef  V. Šimák 
*15. 8. 1870 Turnov 
†30. 1. 1941 Praha
Historik. Jeho životním 
vzorem byl Alois Jirásek.

● Jarmila Švabíková 
*18. 8. 1906 Vídeň 
†12. 3. 1969 Praha 
Herečka, Osvobozené 
divadlo. Ve filmu např. 
Filozofská historie.

● Adolf Hoffmeister 
*15. 8. 1902 Praha 
†24. 7. 1973 Říčky
Malíř, karikaturista, 
spisovatel, právník 
a cestovatel.
 
● Ota Janeček 
*15. 8. 1919 Pardubičky 
†1. 7. 1996 Praha 
Malíř, grafik a sochař. 
Ilustrátor Čítanky. 

● Ferdinand Náprstek 
*24. 5. 1824 Praha 
†16. 8. 1887 Praha 
Mecenáš. Starší bratr 
Vojty Náprstka. 

● Václav Nývlt 
*28. 9. 1930 Červený Kostelec 
†16. 8. 1999 Praha 
Autor více než 90 scénářů 
(Ostře sledované vlaky...)

Václav 
Nývlt

scénárista

Ferdinand 
P. Náprstek

mecenáš



8 telefon redakce: 775 949 557 redakce@staromestskenoviny.eu  Charita

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.
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Naše akce
Nově Malé Toulky pro zasloužilé Ná-
padníky (co mají nápady a sami vedou 
Toulky) Hradem, Orlojem, Museem 
Kampa, Náprstkovým... Týnským chrá-
mem: Výstup na věž, astronom Tycho 
Brahe (Händl, Hejma), v září Toulky ne-
budou, na říjen se právě připravují.

POŘÁDÁME:

● Úterý 20. 9.
IV.  PROSTŘENÝ STŮL 
na Betlémském náměstí. 
V rámci V. Betlémského 
Open Air Festivalu - Bet-
lémská kulturní noc.

● Úterý 15. 11., 18. 18 h 
Učená toulka vsedě: 
Poslední banquet Karla 
IV. v Muzeu Karlova 
mostu (Post Martinské 
setkání).

PODPORUJEME:

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

● Sobota 24. 9. 
VIII. Malostranské vino-
braní - Dozvuky Horňác-
kých slavností, Kampa.

● Sobota 1. 10., od 10 h 
Poupění HaFu - Přehlíd-
ka dětských divadelních, 
hudebních a tanečních 
souborů, park Kampa.

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

DOPORUČUJEME:

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

Spolek KampaNula 
a volné hudební seskupe-
ní Muzikanti z Kampy
uspořádali své první vý-
jezdní zasedání, čímž za-
ložili novou tradici. Jeli 
do osady Miličín, tábora 
Old Skautu, kde se bra-
třili s místním spolkem 
hasičů. Táborová osada 
Miličín, jejímž hlavním 
hybatelem je spoluzakla-
datel KamapNuly Petr 
Hejma, je v malebné kra-
jině uprostřed lesů a ryb-
níků, na rozhraní střed-
ních a jižních Čech pod 
tajemnou horou Grybla.

kampaNula na výjezdním zasedání 
 v krásném Miličíně s místními hasiči

Hraní 
na terase

Chajda 
s totemem

Petr Hejma 
v kuchyni

Hraní 
pod kůží

Muzikanti 
z Kampy



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

9 Dopisy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu

Glosa

kočár a trpaslíci
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Staroměstské noviny 
ČErVEN 2016

Posílejte básně, uděláte 
tím radost sobě i druhým.

každého. Aby si všich-
ni nemuseli při „nej-
krásnějším“ pohledu 
na svět natřásat své 
hýžďové svalstvo, byl 
mimo jiné vynalezen 
kočár. 
Je naprosto logické, že 
v tak krásném městě jako 
je Praha jezdí pár kočárů, 
takzvaně vyhlídkových. 
Proti Vídni je jich skuteč-
ně minimum, ale na Sta-

ré Město to stačí. Zvuk 
dřevěných kol, klapot 
kopyt, k tomu roman-
tická vůně (pro někoho 
puch) koní, vzbuzujících 
soucit. Když na to někdo 
má, tak ať si naší krásnou 
Prahu klidně prohlídne 
z kočáru. 
Před několika dny jsem 
takový kočár míjel u Sta-
roměstského náměstí. 
Koně klapali celkem sviž-

ně, pan kočí se také na 
kozlíku udržel a v červe-
ném plyši si hověly dvě 
mladé dívky. Podle ceny 
jízdného, evidentně mo-
vité. 
Vše bylo, jak má být. 
Víte, co ale bylo strašný? 
Těm slečnám byla okolní 
Praha úplně ukradená. 
Ony seděly a stále jen 
zíraly do svých mobilů, 
které držely před sebou. 

Původně jsem myslel, že 
se fotí, ale to ne. Ony přes 
své telefony hledaly něja-
ké virtuální trpaslíky. Prý 
se jedná o celosvětový 
hit. Hleděl jsem za nimi, 
než zajely za roh. 
Podle jejich postoje, 
trpaslíci stále nikde. 
Tak jsem docela rád, 
že už mi je tolik, kolik 
mi je.

SN srpen 2016

Nejkrásnější pohled 
je z hřbetu koně. To je 
sice hezké, ale ne pro 

Dopis
velká 

pochvala! 
tyhle noviny 
jsou unikát!

Vážená redakce, 
už jsem vám chtěl napsat 
dlouho, ale dostal jsem 
se k tomu až teď. Tyhle 
noviny jsou zcela úžasné 
a výjimečné, a to nejen 
v měřítku Prahy.
Jste jediné noviny širo-
ko daleko, které (soudě 
podle obsahu a inzerá-
tů) nejsou nijak závislé 
na penězích z radnice. 
A protože jsou zdarma, 
smekám. Jsou to jediné 
opravdu nezávislé novi-
ny. Všechna ostatní pe-
riodika, která najdu ve 
schránce, jsou plná člán-
ků tom, jak je radnice 
bezva, ale všichni víme, 
že je opak pravdou a že 
každý hrabe, co mu síly 
stačí, protože ví, že dlou-
ho už u koryta nebude.
Dlouhá léta jsem praco-
val jako novinář - napří-
klad v Lidové demokra-
cii, tak dobře vím, o čem 
je tady řeč.

J. Hruška

inzerceinzerce



kŘížovka Na Heslo
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

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)

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

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)

Volejte: 602 643 565
Jsme tu pro Vás!

www.kampareality.cz

krÁtkÝ vtIP (CHUCk NorrIs) 
Smrt: „Za 7 dní zemřeš.” Odpověď z telefonu: „Haló, 
tady Chuk Norris.” Smrt: „Pardón, špatné číslo.”

Na Střeláku 
to žije 

Střelecký ostrov přivítá 
další zajímavé umělce. 
Např. 31. 8. hrají Bacily 
a 1. 9. potěší Čechomor, 
8. 9. si užijete koncert 
Xaviera Baumaxy 
a  13. 9. Vladimíra Mi-
šíka. www.letnak.cz

Baletní závrať 
na Nové scéně

Navštivte baletní před-
stavení Vertigo na Nové 
scéně Národního diva-
dla. Umělecká závrať tří 
evropských tvůrců vás 
nemine 27. 8. a 10. 9.

Přihlaste děti 
na tábor do HaFu

HaFstudio z Ostrovní uli-
ce opět v létě pořádá pří-
městské 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 před-
vedou divadelní před-
stavení s pěknými deko-
racemi,“ řekla novinám 
Hanka Francová, ředitel-
ka studia. Více na www.
hafstudio.cz

Navštivte výstavy 
U kohouta

Navštivte v Galerii U ko-
houta výstavu s názvem 
Skupinová výstava - 
Léto 2016. Své výtvory 
vystavuje do 28. 8. např. 
Landová, Ehret, Guba-
rev…

Poupění - Strýt*tyjátr 
bude v říjnu

HaF spolek pořádá 1. říj-
na na Kampě oblíbenou 
přehlídku divadelních, 
tanečních a hudebních 
dětských souborů, vy-
stupují i senioři. Těšte se 
také na mezigenerační 
soutěže. Soutěží senioři, 
vnoučátka jim pomáhají.

Hanka
Francová, 
HaFstudio

Xavier
Baumaxa, 

zpěvák

Divadélko Romaneto hrálo 
pro děti na Staromáku
Oblíbené Divadélko Romaneto 
odehrálo pro mateřské školy Pra-
hy 1 s prázdninovým provozem 
představení Námořnická pohádka 
z Kampy přímo na Staroměstském 
náměstí. Námořník Kapitán Kor-
da s plavčicí Jarkou Legrandou 
děti nadchli. Děkujeme!

Vladimír 
Mišík, 

zpěvák

K

Kulturní nást ěnka    
SRPEN - ZÁŘÍ

Děti - 15. - 19. 8., 22. - 26. 8. - PŘÍ-
MĚSTSKÝ TÁBOr - HaFstudio, Os-
trovní 16 - Pro děti od 6 do 15 let bezva 
herecká a výtvarná dílna. Přihlaste se 
včas. Přihlášky na: www.hafstudio.cz

Koncert - Čt 25. 8. v 15 h a 19.30 h  - 
STO ZVÍŘAT - Střelecký ostrov, Velká 
scéna - Odpoledne koncert pro děti a ve-
čer koncert pro velké děti. Děti do 3 let 
zdarma. Více na: www.letnak.cz

Výstava - Do 28. 8. - SKUPINOVÁ 
VÝSTAVA LÉTO 2016 - U Zlatého ko-
houta, Michalská 3 - Obrazy, šperky, ke-
ramika, sklo. Arazimová, Kadlec, Srna, 
Anděl… www.guzk.cz

Divadlo - Ne 4. 9. a po 26. 9. v 19 h 
- THE TAP TAP: NEFŇUKA - Národ-
ní divadlo, Nová scéna - Dobrodružství 
Kristla Špána. V představení jsou maxi-
málně zapojeni umělci s handicapy.

Akce - So 17. 9. 14 - 22 h - ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK - Malostranském nám. 
- Sousedské setkání na parkovišti bez 
aut. Hudba R. Jíši, Bajkazyl, bazar ob-
lečení, knih, akce pro děti... Zapojte se. 

Výstava - Do 31. 12. 2016 - SOU-
ČASNÝ ŽIVOT NA NOVÉ GUINEJI 
- Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 
1 - Výstava fotografi í na nádvoří Náprst-
kova muzea. www.nm.cz
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Pro líné Ještě línější

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

Franz Kafka: Proměna (47.)
ČETBA NA POKrAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř -  brouk se snaží zachránit, co se dá

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

Jenže sestra tu právě 
není, Řehoř musí jed-
nat sám. Nepřišlo mu na 
mysl, že ještě vůbec neví, 
jak se v této chvíli dokáže 
pohybovat, ani to mu ne-

přišlo na mysl, že možná, 
ba pravděpodobně opět 
nebylo rozumět tomu, co 
říkal, a pustil se dveřní-
ho křídla; šinul se otvo-
rem ven; chystal se jít za 
prokuristou, který se už 
oběma rukama směšně 
přidržoval zábradlí na 
chodbě...

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.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

SN

www.malostranskenoviny.euCesta dveřním křídlem

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné místní ženy

Herečka
Marie Rosůlková

Marie Rosůlková (1901 - 
1993) se narodila do rodi-
ny ševce. Brala soukromé 
hodiny u Marie Laudové. 
Profesionální herečkou se 
stala ve svých 20 letech.
Hrála v Divadle Vlas-
ty Buriana, Činoherním 

klubu a také v Národním 
divadle. Její nejbližší jí ří-
kali „Meryčka“. 
Ve fi lmu si ji pamatuje-
me např: Šest medvědů 
s Cibulkou (1972), Holky 
z porcelánu (1974), Léta-
jící Čestmír (1983)...

Vlasta 
Burian, 

principál

Marie 
Laudová, 

pedagožka

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jaké číslo má 
dům s tímto zajímavým zna-
mením na štítě?
Nápověda: Hledejte v Jilské 
ulici.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Tuto krásnou sochu zlatého 
anděla najdeme v Celetné ulici 29. 
Správně: Jaroslav Svatek
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Pokračování příště
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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 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 kvalitního 
lékaře, operatéra, v Pra-
ze 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 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, od 1. 7. Tel.: 778 
853 154, e-mail: skopalov@
volny.cz
●Prodej bytu 2+kk, Pra-
ha 2 - Vinohrady. Dana 
603 210 450.

▪ 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



Příští číslo vyjde
15. září

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

PETR SKÁLA, 
orlojník Staroměst-

ského orloje
„Jen tak kdeco nečtu, ale 
Staroměstské noviny čtu 

bez výjimky!“
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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

JArMIL
Foto poslala Petra T. 

ze Starého Města

NÁMLUVY. ONA: „Meze už chladnou, raději bychom měli jít.“ 
ON: „Byl pozdní večer, prvního září, prvního září, lásky taky čas...

Modré okénko
získává...
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Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

SVATÝ HAVEL
mnich (550 - 640)

Chtějí mu 
vyfouknout 
kostel na 
úkor Václava 
Havla (str. 2)

Tip: čtenáři SN


