10 000
výtisků

sTAROMEsTsKE
NOVINY
Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.
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Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS

®

Nejlepší noviny
ve městě a okolí

redakce@staromestskenoviny.eu

30 Kč

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

telefon: 777 556 578

SN TRICET

na tel.
číslo

902 11 30

www.staromestskenoviny.eu

Slavný Sochař:
jak mě vyhodili
Z ATELIÉRU

ŠokUjící ZpověĎ
Umělce
Michal Blažek tvořil svá
dechberoucí díla
na půdě domu
v Haštalské ulici
takřka 35 let

Staroměstské
servírky
Kapitán Ko

rda

NA STOP Ě

VESELá TáŇA

z pivnice U Rudolﬁna
(Křižovnická 10) doporučuje skvělou svíčkovou
na smetaně za 153 Kč.
www.urudolﬁna.cz

Foto: Archiv
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Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz
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Noviny, které si píší čtenáři sami

nová verZe: ZaBil
HO JEHO ASISTENT
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Běh pro kUBU
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NÁRODNÍ KAVÁRNA

Foto: Roman Korda
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redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Počasí

18 °C

září
Co září napoví,
říjen poplete.

Nové zprávy ze Starého Města
Listopad 89
se přemístí
jinam

host ve Švandově divadle na Smíchově. Přestavba jeho divadla na
Anenském níměstí se
protahuje.

Karel Gott je
zpátky, zpíval
v Lucerně

Krátký Vtip
Ondřej
Höppner

Šéfredaktor
Staroměstských
novin

krátký vtip

„Pan učitel říkal, že
jsem génius.“ „Nic si
z toho nedělej, mně se
taky ve škole smáli.“

Pište si tyto
noviny
sami!
redakce@staromestskenoviny.eu

Staroměstská
kuchařka

Recept poslala
Marcela Kalašová

Národní - Památník
událostí na Národní
třídě 17. listopadu 1989
bude přemístěn z podloubí Kaňkova paláce
na jiné místo. Majitel
objektu (Česká advokátní komora) se rozhodl průchod uzavřít, protože prý kvůli svíčkám
hrozil požár.

Divadlo Na
zábradlí má
skluz

Anenské náměstí Slavné Divadlo Na zábradlí otevírá sezónu jako
Kozlík lékařský

Bylinky při
nespavosti

Jednou z nejcennějších bylin
pro podporu usínání a prohloubení spánku je kozlík
lékařský, také nazývaný baldrián nebo valeriánek. Ten
se dá užívat ve formě kapek
prodávaných pod názvem
baldriánové kapky nebo jako
čaj. Jedna lžička sušeného kořene kozlíku se zaleje
250 ml vroucí vody a nechá
se 15 minut louhovat v přikrytém hrnečku. Čaj se pije
hodinu před spaním.
Posílejte nám své recepty
na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

Ukradl meč
Karlu IV.

Staroměstské nám. Při oslavách k uctění
památky Karla IV. se
jeden z diváku chopil
meče a ohrožoval jím
pořadatele. Policie ho
zatkla bez boje.

Anketa Staroměstských novin

Chodili jste někdy
za školu?

Roman
Korda

Petr
Skála

Kateřina
Janečková

Principál Divadélka Romaneto

Orlojník Staroměstského orloje

Divadelní a televizní herečka

„Ano.
Na hřiště,
bylo
za školou.“

„Za školu
občas. Ale hlavně
v 70. letech
jsem chodil za
vojnu.“

„Ano,
někdy jsem
za ni
i běhala!“

Markéta
Mališová

Anna Marie
Höppnerová
Mluvčí mladé
generace

Petr
Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

„Chodili
a někdy i do
školy…“

„Zatím ne,
protože mě až
do školy vodí
maminka, takže
to ani nejde.“

„Občas jsme
hrávali fotbal na
dvorku, který
byl za školou na
Uhelňáku.“

Číslo měsíce

40

Vodičkova - Zpěvák
Karel Gott, který překonal rakovinu, zazpíval
v Lucerně na koncertu
Hany Zagorové.

Více než 40
tisíc korun stojí
vypůjčené sako
starosty (viz str. 4)

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

Ředitelka Společnosti F. Kafky

Zpravy

válka o segwaye
s radnicí prahy 1

Staré Město - Čtenáři
Staroměstských novin se
na redakci obracejí s otázkou, jak je možné, že stále potkávají v ulicích
vozítka segway. Ta totiž měla být již od konce
srpna zakázána, ale jezdí
vesele dál.
Odpověď SN:
Náměstek magistrátu Petr Dolínek tvrdí,
že zahájení zákazu bojkotuje radnice Prahy 1:
„Vedení radnice Prahy 1

nespolupracuje.
Žádali jsme o dočasné dopravní značení, které by
umožnilo zákaz provozu
segwayí alespoň v nejpostiženějších lokalitách.“
Radní Prahy 1 pro dopravu a informatiku
Richard Bureš to vidí
jinak: „Dočasné dopravní značení navržené magistrátem by nedostalo
segwaye z ulic Prahy 1.
Zakázat problémově vymahatelnými dočasnými

aGentUra media SkaUt Se ptá v Ulicích:

„vadí vám víc SeGWaye, neBo cykliStÉ?“

SeGWaye: 40%, cykliStÉ 60 %
Průzkum provedli členové
skautského oddílu v období
od 15. 8. do 31. 8. 2016, m. j.
na odběrních místech Staroměstských novin. Dotazováno bylo 30 respondentů.

MEDIA
SKAUT

inzerce

BĚH O ÚNĚTICKOU 10°
14. ROČNÍK
PŘESPOLNÍHO BĚHU
Kdy: Sobota 8. října
Kde: Start Únětický pivovar, Únětice

• Srdečně Vás zveme na tradiční přespolní běh
v délce 7 km z Únětic Tichým údolím do Roztok
a zpět pro pokročilé i začátečníky a děti.
• Sraz v pivovaru v Úněticích. Prezentace od 9 h.
• Start dětských závodů na 60 až 200 m v 10 h.
• Hlavní závod na 7 km odstartuje v 11.30 h.
• Těšte se na pěkný zážitek, skvělou atmosféru
a ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.
Pořadatelem akce je Spolek pro obnovu únětické kultury.
Více informací na www.behej.com
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
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inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zpravy

aye: magistrát se handrkuje
hy 1, kdo to celé zpackal

Dívka ze str. 3

značkami provoz jen na
Staroměstském náměstí
by byl výsměch občanům.“

magistrát: házejí
nám klacky pod
nohy!
radnice: můžou si
za to sami!
Speciál
pro dlažbu

Sídlíme v Tyršáku,
Újezd 450/40,
Praha 1 - Malá Strana
Tel.: 777 101 011
www.fascinace-praha.cz

Helma proti
vyhláškám

Malý oznamovatel
StaroměStSkÉ noviny:
jedniČka v míStní inZerci

Segwaye
na Staroměstském
náměstí
inzerce

Pohybové
a taneční studio

Pilates,
Zumba,
Musical Dance,
Fitbalet,
TRX

Slečna zda - Li, první místní
Vietnamka, vítězí v prestižní
soutěži „O nejlepší vrtuli
a všechno, co k ní patří“.

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.

TENIS
Adresa:

Rozmluvíme
Vás anglicky!
6 dní a více jak 70 hodin
s rodilým mluvčím
Intenzivnější a přínosnější
než jazykové pobyty
v zahraničí
100% individuální přístup
Vhodné pro všechny
úrovně angličtiny
Říjnový a listopadový
termín v prodeji

Tel.: 730 525 130
www.englishstay.cz

Česko - anglická
rodinná školka
v centru Prahy
od roku 2003

Nabízíme poslední volná místa
pro Vaše děti v Salomon Family

♥ Přijímáme děti od tří let
♥ Malé kolektivy (max. 8 dětí)
♥ Angličtina s rodilou mluvčí každý den
♥ Odpolední aktivity (výtvarný, hudební, logopedický
kroužek)
♥ Kvalitní předškolní příprava
♥ Měsíční školné při docházce 5 dní v týdnu 7500 Kč
(po - pá 8 - 17 h)
♥ Sídlíme v krásném prostředí Františkánské zahrady,
vstup z pasáže Světozor nebo z Jungmannova nám.
Pro více informací volejte: 733 376 232
www.salomonfamily.cz ● Najdete nás na facebooku

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
•30 středisek v Praze - ve vaší
ZŠ, nebo v její blízkosti
•proﬁ trenéři
•tradice od roku 1993
Učíme i lenochy
a počítačové týpky!
Volejte:

777 260 262, 603 527 172
224 815 871 www.tallent.cz

Národní kavárna,
Národní 11,
Praha 1, 110 00

Otevřeno:

po až pá 8 - 22 h
so a ne 9 - 22 h

Národní kavárna běží pro Kubu

P

ojďte se proběhnout s týmem Národní
kavárny a přispějte na dobrou věc! Přijďte
9. 10. v 10 hodin do Národní kavárny a zaběhněte si s námi kochacím tempem
6 km po nábřeží.
Připojte se k nám
a dobrovolným
příspěvkem přispějte nemocnému Kubovi na
nějaký pěkný záKuba s maminkou
žitek!
Čeká Vás také překvapení.

Zde je Kubův příběh psaný jeho maminkou...
Když se nám před 17 lety narodil syn Jakub, tak diagnóza dětská mozková obrna, těžká spastická kvadruparéza a mikrocefalie byla ta nejhorší slova, co jsem si
kdy dokázala představit. Kubův mozek je tak závažně
poškozený, že dnes v 17 letech pouze leží, nemluví, nicméně věřím, že díky poctivému cvičení Vojtovy metody
nemá více jak 9 let epileptické záchvaty… Každopádně
je náš Kubíček nezdolný optimista a jeho úsměv mi dává
obrovskou sílu bojovat i za něj, protože ho život ohromně baví.

Co myslíte? Stojí za to udělat pár kroků
pro Kubův radostný úsměv?

www.narodnikavarna.cz

Foto: Youtube

štěSoUBoj o nejlepŠí vrtUli

Foto: Archiv

Radní Bureš
spatřuje
příčinu současného stavu
v pochybení magistrátních úředníků, kteří prý
nezahájili příslušný proces ihned po přijetí nařízení. Opatření obecné
povahy, výroba a instalace
stálého dopravního značení bude trvat několik týdnů. Podle optimistických
odhadů tak může být nařízení plně vymahatelné až
v listopadu.

Bouřlivý
rok
1916
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telefon redakce: 775 949 557

vy se ptáte.
my to víme

pořád se mluví
o přestavbě václavského náměstí.
kdy to začne?
Foto: Archiv

Širší chodníky a koule
kvůli odlákání pozornosti

redakce@staromestskenoviny.eu

to snad ne! Starosta
v časopise pro pány
v předraženém saku
Starosta Prahy 1
v kostele.
Foto převzato
z časopisu
MenHouse

Otázka: Bydlím na Můstku, a tak
mě zajímá, kdy - a jestli vůbec začne přestavba Václavského náměstí, o které jste psali.
Jan Macháček
Otázka: Spodní část Václavského náměstí se začne přestavovat
už příští rok. Radnice pokácí lípy
a místo nich prý postaví platany.
Celé se to dělá kvůli podzemním
garážím a bude to stát nejméně
150 milionů korun.

&

Vítěz Poražený

Viola
Petr
Jepchumba
Dolínek
(běžkyně,Keňa) (radní magistrátu
Nejenže na Birell
pro dopravu)
Gand Prix Praha
Pro dobrotu na
útočila na
žebrotu. Tak
světový rekord
dlouho bojoval
na 10 km, ale
o zákaz segwayů,
ještě je fajn.
až se to zadrhlo.

Politika

Sako
40 690 Kč

PRAŽSKÝ
CHODEC

Boty
12 310 Kč

Žofín: Reportér Staroměstských novin se dne 6. září
vypravil na Žofín, kde se
takřka po třech měsících
konalo první poprázdninové zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 1. Vzduch byl čirý
a keře šuměly, šlapadla
a loďky se nedočkavě pohupovaly ve vlnách.
Před desátou se začali trousit
první zástupci lidu a zástupci
spřátelených médií. Parkoviště
před palácem Žofín se utěšeně
plnilo drahými vozy. Před schůzí reportér rozložil na různých

místech - především v bufetu
- výtisky Staroměstských novin,
které jsou, jak známo, v nemilosti vedení radnice (klatba).

Také jste to zažili? Napište
nám na adresu redakce@
staromestskenoviny.eu
Tato pozice (být v disentu je radost!) nás těší a inspiruje zároveň.
Hlavními body schůze bylo hlasování o privatizaci bytů. Starosta
vyzval zastupitele, aby se přihlá-

sili ti, kteří bydlí v Praze 1, načež
se přihlásili všichni.
Veřejným tajemstvím přitom je,
že nejméně třetina členů zastupitelstva je sice v Praze 1 hlášena,
ale bydlí jinde - a starosta si prý
staví za Prahou vilu.
Pozorní čtenáři poslali do redakce výtisk časopisu pro pány MenHouse, ve kterém hraje
starosta (v botách za 12 tisíc a v saku za 40) tenis v kostele s polonahou černoškou a lascivní blondýnou. Tento fakt nechal zastupitelstvo chladným, stejně jako
otázka, kdo to platil.

dříve & dneS Rybná ulice (od Prašné brány)
Dnes

Foto: Vencovy pindy

Foto: Archiv

1899

VíTE, ŽE: Název ulice pochází z 19. století, kdy zde byl trh s rybami. Dříve se jí říkalo Za masnými krámy.

Kde to je

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

telefon inzerce: 777 556 578
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Byla to vražda! nová verZe
Smrti nejSlavnějŠího hvěZdáře
Dobový
korbel

Tycho Brahe
Staré Město - Astronom
Tycho Brahe, který zemřel
24. října 1601, byl v Praze
zavražděn svým asistentem
Johannesem
Keplerem.
K této teorii se hlásí stále
více dánských a švédských
expertů.
Kepler (1571 - 1630) si svého
učitele vážil, ale ještě více toužil
po vlastní kariéře. K ní potřeboval přístup ke Brahovým deníkům. Ty se po smrti Braha ztratily - a Kepler se přiznal, že je
má až o mnoho let později, kdy
už byl uznávaným astronomem.
Tycho Brahe (1546 - 1601) je
pohřbem v Týnském chrámu na

Johannes Kepler
Staroměstském náměstí. Jeho
ostatky byly dvakrát vyjmuty
z hrobky (1901 a 2010) a podrobeny trojímu zkoumání.

Víte, že...

Podle Braha obíhalo
Slunce kolem země.
Podle Keplera
to bylo naopak.
Podle prvních dvou zemřel Brahe v důsledku požití rtuti. Třetí zkoumání (z roku 2010) tuto
příčinu smrti zpochybňuje.
Podle nejnovější verze dával
Kepler svému učiteli rtuť do vína

pravidelně v malých dávkách. Po
dvou týdnech Brahe zemřel. Verze, že
Brahe zemřel kvůli
prasknutí močového měchýře, je již
překonaná.
Díky Braheho deníkům
(objasňují
dlouhodobá pozorování pohybu planet)
Kepler ještě v Praze
zformuloval první dva
ze slavných tzv. „Keplerových zákonů“.
Pomník obou učenců stojí na
Pohořelci (od roku 1984).

Pomník
na Pohořelci
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.

Líza
Dörnerová (7)
namalovala
Tančící dům,
který má
velmi ráda a zná
ho z procházek.
Obrázek
poslala její
maminka Adéla.

Zde mŮže
Být váŠ
inZerát!
volejte ihned
vlídnÉ ZacháZení!
teleFon:

777 556 578
(MONIKA)

Tančící dům

Líza
Dörnerová (7)

e-mail:
inzerce@
staromestskenoviny.eu

6

redakce@staromestskenoviny.eu

telefon redakce: 775 949 557

Tema

Máma

Slavný Sochař: vyhnali
jSem nechtěl tancovat, j

Michal
Blažek

Následující příběh vypráví o tom, že má smysl
postavit se aroganci moci. Radnice Prahy 1 násilím vystěhovala sochaře Michala Blažka z jeho
ateliéru v Haštalské ulici č. 4. A ještě ho dala
k soudu, aby zaplatil 350 tisíc Kč za stěhování.
Před pár dny však soud nakonec rozhodl, že to
byla radnice, kdo jednal protiprávně.
„Šlo o mstu starosty Lotože mu neplatila. Peníze
meckého, protože jsem
mu přišly na účet až poté,
veřejně kritizoval nekalé
co případ zveřejnily Lidopraktiky při rekonstruvé noviny.
ování památek,“ řekl
Kolem domu v Haštalské 4,
Staroměstským novinám
kde bydleli za války přísochař Blažek.
slušníci gestapa, nebo
Po rozhodnutí městského
režisér Otakar Vávra, radsoudu je to radnice, kdo
nice brousila už dlouho.
musí zmíněnou částku zaPo pokusu prodat půlku
platit (z našich daní).
domu údajnému restituentovi z Argentiny za 5
„Starosta
Lomecký
milionů korun nakonec
občany připravil skonabídla byty nájemníků
ro o milion Kč. 350 tik privatizaci s možností
síc Kč ﬁrmám za vyklinásledného prodeje. Toho
zení ateliéru, nejméně
využila většina z nich.
30 tisíc za soud a 400
tisíc za ušlý nájem,
Pouta
protože v ateliéru čty„V domě jsem vyrůstal,
ři roky nikdo není,“
bydleli tu mí rodiče. Táta
říká sochař Blažek.
měl důchod 10 tisíc, před
Jeho advokát pak poslal
privatizací mu zvedli náradnici do exekuce, pro-

jem na 25 tisíc měsíčně,
aby ho vyštípali,“ vypráví
Blažek.
Nakonec většina nájemníků byty koupila a následně prodala.

Máte podobnou
zkušenost?
Pište na adresu

redakce@
staromestskenoviny.eu

„Na půdě domu v Haštalské jsem měl malý ateliér, ve kterém jsem pracoval přes 35 let. Zvedli mi
nájem na dvojnásobek.
To jsem odmítl, předal
případ právníkovi a doufal, že se s radnicí dohodneme,“ říká sochař Blažek
s tím, že původní nájemné dál řádně platil.
Několik měsíců se nic nedělo. Po volbách do bytu
vtrhlo - údajně na příkaz
starosty Lomeckého - vy-

klízecí komando. Pana
Blažka odvlekli v poutech
na ulici, nechali vyhodit
i jeho advokáta a vybavení
ateliéru odvezli za Prahu.
„Vyháníte umělce, který tu 35 let tvořil,“ říkala
manželka sochaře Kateřina Blažková úředníkům,
přes jejichž protesty byla
při vyklízení přítomna.
Celý zásah si nahrávala na
skrytou kameru.
„Lomecký to vyklízí bez
soudního příkazu. Obsílku od soudu jsem nedostal. Ty věci mi normálně
kradou,“ svěřil se tehdy
sochař Blažek Lidovým
novinám.
Starosta Lomecký po rozsudku městského soudu
prohlásil, že bude částku
vymáhat na konkrétním
úředníkovi. O koho se jedná, jsme se zeptali mluvčí
radnice Prahy 1 slečny Veroniky Blažkové (není příbuzná), která je shodou
okolností přítelkyní sta-

rosty. Náš dotaz (jako
mnoho předchozích)
zůstal bez odpovědi.
„Domnívám se, že si Lomecký myslel, že to bude
řešit soud v Praze 1, a že
se mnou zamete. Já se
však přestěhoval na
Prahu 3 a soud probíhal
tam. Jeho rozsudek pak
potvrdil městský soud,“
říká sochař a dodává, že
vymáhaná částka prý byla
částečně „tunel“, když
si radnice údajně platila
ﬁrmu za hlídání ateliéru,
které neproběhlo.
Sochař a restaurátor Michal Blažek má nyní ateliér na Letné. Ten původní na půdě v Haštalské je
prý dodnes prázdný.
V minulosti Blažek kritizoval radnici za restaurování domu v Dlouhé
a další pochybení.
„I jedinec se může ubránit byrokratické mašinérii. Když se nebojí,“ říká
dnes Blažek.

Dům v Haštalské
ulici. Ateliér byl
na půdě

Foto: Archiv Michala Blažka

T

Vyklízení
ateliéru
za asistence policie

Věci a díla odvezli
za Prahu

Khmérská
tanečnice
od sochaře
Blažka

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

občané, voliči a první vlaštovky

Občané Prahy 1 se mají
rozhodnout, co na Malostranském náměstí, po
Sváťa Karásek:
zrušení parkoviště, má být.
Kněz, písničkář
Na tomto místě nemají
undergroundu,
být trhy a stánky, ani nic,
vězeň totality,
co přináší proﬁt byznynyní nezávislý
zastupitel (též díky su, na tomto místě má být
širé prostranství - náměstí
podpoře Staroměstských novin). Napište Sváťovi o

s lavičkami. Padly též návrhy, spíše nápady, že se na
náměstí zřídí Hyde Park,
speaker corner. To by bylo
spousta šílenců a náboženských fanatiků a spousta
úchylů až běda. To by zvrátilo přísloví „na každém
šprochu, pravdy trochu“.

A co občané – ti se zas dají
opít rohlíkem? Jsou po ČR
místa, spíše místečka, kde
se podařilo sdružení občanů, že byli zvoleni.
To ve mně budí optimismus. Na Praze 7, Zbraslav,
Říčany, Plzeň, Brno - tam
všude uspěla občanská

sdružení. Jako vlaštovky na
dvoře. To už svítá - po 27
letech. Do voleb jdou velké
strany a občanská sdružení. Jak v písni od Voskovce a Wericha: „Nikdy nic
nikdo nemá míti za deﬁnitivní, neb nikdy nikdo neví,
co se může státi... “

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

Tema

telefon inzerce: 777 556 578

7

inzerce@staromestskenoviny.eu

ali mě jako psa, protože
t, jak radnice píská

Kalendárium
Starého Města
září

Eduard
Herold

Zuzana
Dřízhalová

Ludmila
Červinková

Otakar
Vávra

malíř

pěvkyně

herečka

režisér

● Václav K. Klicpera
*23. 11. 1792 Chlumec
nad Cidlinou
†15. 9. 1859 Praha
Dramatik, Stavovské
divadlo.
● Josef Frankovský
*13. 5. 1840 Praha
†15. 9. 1901 Praha
Komik, Prozatímní
divadlo.
● Otakar Vávra
*28. 2. 1911 Hradec Králové
†15. 9. 2011 Praha
Režisér, scénárista.
Jeho žáky byli Miloš
Forman, Jiří Menzel,
Věra Chytilová...

Michal Blažek
● Světově proslulý
akademický sochař,
restaurátor a pedagog.
● Vydavatel časopisů
Konserva na hudbu
a Sochařský zpravodaj.
● Restauroval například pískovcové
sochy z Národního divadla nebo sochy lvů
na chrámu v Angkoru
(v Kambodži).

Příběh pošťačky (2)

„Pěkně se upravím...“

„Tu slečnu jsem nemohla najít!“
„Tak už nekaboňte své pěkné líčko!“

● Ludmila Červinková
*29. 4. 1908 Praha
†16. 9. 1980 Praha
Pěvkyně, Národní
divadlo.
● Eduard Herold
*16. 9. 1820 Praha
†5. 8. 1895 Praha
Malíř, ilustrátor.
● Zuzana Dřízhalová
*27. 1. 1975 Praha
†16. 9. 2011
Herečka, hostovala
v Národním divadle.

Staroměstské noviny k poctě
Humoristickým listům (1916)

Za hodinu: „Navěky tvůj, drahá Berto!“
KONEC
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Charita

KampaNula

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

Betlémská kulturní noc 20. září

Petr Hejma

Spoluzakladatel
KampaNuly

přijďte,
bude
legrace

Jan Hus zve na
Prostřený stůl,
Betlémské náměstí
20. 9. od 17. 30 h

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.,
17. 30 - 20 h
IV. PROSTŘENÝ STŮL
na Betlémském náměstí.
V rámci V. Betlémského
Open Air Festivalu - Betlémské kulturní noci. Hudba +
nápoje a dobroty z okolních
12 restaurací, výtěžek
z prodeje pro zdravotně
postižené Prahy 1. Koncert
Scholy Specialis Familiae
doc. Vlastimila Matouška,
pak harmonikář Bobeš
Rösler - Písně staropražské
i z okolí.
● 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 Horňáckých slavností, Kampa
● Čtvrtek 29. 9., 17 h
Benefiční večer NADACE
ARTEVIDE ve Vrtbovské
zahradě P1, Karmelitská
25. Záštitu převzal pan Jan
Wolf - radní pro kulturu
Magistrátu hl. m. Prahy.
Večerem provází J. Dušek.
● Sobota 1. 10.
Poupění HaFu - přehlídka dětských divadelních,
tanečních a hudebních
souborů, park Kampa
● Sobota 12. 11.
Malostranský Balkánský
Candrbál (SOPMSH),
Malostranská beseda
DOPORUČUJE:
Akce Ars Metropolis
● Úterý 13.9. Pražský
orloj. Ing. M. Klikar, Domeček na Kampě
● Čtvrtek 6. 10.
Václav Havel - Fotografie
Alana Pajera, Domeček na
Kampě

VIII. MALOSTRANSKÉ
VINOBRANÍ
DOZVUKY HORŇÁCKÝCH SLAVNOSTÍ

v sobotu 24. září 2016
v parku na Kampě
kde od 14 h vystoupí:
Horňácká Cimbálová Muzika Kubíci, HCM Petra Mičky, ženský sbor z Javorníku,
dívčí sbor Kuželovské zpěvulky, taneční soubory Suchovjan a Kuželovjan, taneční skupina z Nové Lhoty, dětský soubor Lúčánek, gajdoš Pavel Popelka.
Hosté:
Taneční skupina Old Stars Radošov s muzikou z Veselí nad Moravou

Moderuje: Tonda Vrba
SKLIzEŇ MALOSTRANSKÉHO VíNA
KOŠTY VíN, BURČáKŮ A KLOBáSEK !

Spolupořádají:
Letní poloha, kavárna Mlýnská, TURAS,
Muzikanti z Kampy a Agentura Antonína Vrby
S pomocí Městské policie, Dobrovolných hasičů a OÚ MČ Praha 1, KampaNuly,
Musea Kampa, Vojanových sadů, s.r.o. a Malostranských novin.
V I T A J T E !!!

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: Archiv

Prostřený Stůl
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Dopisy

Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony

MILí ČTENářI, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Glosa

Válka o segway
Petr
Burgr

Sdružení občanů
a přátel Malé
Strany a Hradčan

Když na jaře probíhala
na všech frontách všeobecná diskuze o nutnosti

chránit chodce před bezohledností provozovatelů
vozítek segway, vypadalo
vše poměrně optimisticky. Poslanci upravili
silniční zákon tak, aby
Obce mohly omezit, nebo
dokonce zakázat provoz
vozítek, která skutečně
na chodníky nepatří.
V tom čase jeden můj
známý říkal: „Nemysli si,
že si ti majitelé půjčoven

segway nezajistí alespoň
tuto sezonu. To se můžeš vsadit, že si to nějak
zařídí.“ Nevsadil jsem se.
A když skutečně 19. července vedení města zakázalo provoz segwayí na
celém území památkové
rezervace, vše s platností
od poloviny srpna, měl
jsem pocit, že je to jako
vždycky. Nikdy jsem nic
nevyhrál, a když jsem ko-

nečně sázku vyhrát mohl,
tak jsem se nevsadil. To
bylo ale rozčarování.
Půlka srpna pryč, dokonce i půlka září také a my
musíme na chodnících
uskakovat jako dříve.
Důvodem je, že nestačili
vyrobit příslušné značky, které jsou nutné pro
označení území, kde je
jízda na segwayích zakázána. Že je to Kocourkov?

inzerce

To by ještě bylo dobré.
Ono je to mnohem horší.
Na magistrátu sedí úředníci, co si jsou tak jistí
svojí židlí, že nemusí
pracovat ve prospěch,
ale v klidu mohou pracovat v neprospěch občanů
Prahy. A naše radnice
k tomu mlčí.
Takže bylo štěstí, že jsem
se nevsadil.
SN září 2016

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

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.

Staroměstské noviny
SRPEN 2016

Dopis

díky za článek
o zpěvákovi
novákovi
Vážená redakce,

jsem velice ráda, že píšete o umělcích, jejichž
tvorba je nadčasová, a ne
o rychlokvaškách, po kterých zítra ani pes neštěkne. Petr Novák byl mimořádný zpěvák a umělec, který svůj život prožil tak, jak nejlépe uměl.
Díky.
Marie K. Valachová

www.nadace-agrofert.cz

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

Báseň

tiché
zadumání
Hm...

Zadumání tiché
může být i liché.
Karel Pěnkava
Posílejte básně, uděláte
tím radost sobě i druhým.
Adresa: redakce@
staromestskenoviny.eu

čtvrtek

Jan Wolf,

●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 zařízenou
garsonku i s televizí. 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.
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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

Talkshow v Clubu
Freemasonic

Novou talkshow si pravidelně každé úterý můžete
užít v Clubu Freemasonic v Týnské 10. Pořad
moderují Marcel Dolejší
a Lucie Sinková. 20. 9.
v 20 h hostem herečka Veronika Žilková
a tenor Hynek Tomm.
27. 9. v 20 h přijde herec Martin Stránský
a houslista Filip Kotek.

Senioři hrají Málem
zločin v šantánu

Soubor seniorů Poslední
vlastenecká divadelní zve
na Málem zločin v šantánu v rámci Betlémské
noci 20. 9. v 18 h do Literární kavárny Řetězová.

Prožijte příběh Voskovce
s Werichem

Nenechte si ujít představení Korespondence V+W, hru nastudoval soubor Divadla Na zábradlí.
Pozor - z důvodu rekonstrukce
se představení 20. 10. hraje ve
Švandově divadle. V roli Voskovce V. Vašák a jako Werich se
představí J. Vyorálek.
K

Robert
Jíša,
skladatel

Veronika
Žilková,
herečka

Martin
Stránský,
herec

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

Galasovy
cyklojízdy

Akce - Ne 18. 9. v 10 h - GALASOVA
CYKLOJízDA - Sraz Folimanka, pod
Nuselským mostem - V rámci Evropského týdne mobility bez aut. Jede se až do
Černošic. www.galas.borec.cz
Divadlo - Po 26. 9. v 19 h - THE TAP
TAP: NEFŇUKA - Národní divadlo,
Nová scéna - Dobrodružství Kristla Špána. V představení jsou maximálně zapojeni umělci s handicapy.
Talkshow - Út 27. 9. v 20 h - KřESLO
PRO HOSTA: MARTIN STRáNSKÝ,
FILIP KOTEK - Club Freemasonic, Týnská 10 - Hosté herec Stránský a houslista
Kotek. Moderují: M. Dolejší a L. Sinková.
Výstava - Do 28. 9. - SKUPINOVá
VÝSTAVA září - U Zlatého kohouta,
Michalská 3 - Obrazy, kámen, keramika,
šperky, sklo, smalt. Landová, Stiltmenn,
Najmanová, Dlouhá… www.guzk.cz
Akce - So 1. 10. od 10 do18 h - POUPĚNí - STRÝT*TYJáTR - Park Kampa - Přehlídka divadelních, tanečních
a hudebních dětských souborů. Hrají
a soutěží i senioři. www.poupeni.cz

HaF spolek pořádá 1. října na Kampě oblíbenou
přehlídku
divadelních,

Baletní závrať
na Nové scéně

Navštivte baletní představení Vertigo na Nové
scéně Národního divadla. Umělecká závrať tří
současných evropských
tvůrců vás jistě nemine.
Nejbližší představení 10.
a 11. 10.

V září zažijte
město jinak

Zapojte se 17. 9. na Malostranském nám. do akce
Zažít město jinak.
Těšte se na sousedské
setkání, hudbu R. Jíši,
Bajkazyl, bazar oblečení,
knih, akce pro děti. Pro
více info pište: jacques.
katerina@gmail.com

křížovka na heSlo

Kulturní nástěnka
ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Poupění - Strýt*tyjátr
bude v říjnu

tanečních a hudebních
dětských souborů, vystupují i senioři. Těšte se
také na mezigenerační
soutěže. Soutěží senioři,
vnoučátka jim pomáhají.

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

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!

www.astropraha.cz

Chuck Norris umí všechno, i prohrávat, když ale
prohraje, nikdo jiný už nevyhraje.

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS)

Franz Kafka: Proměna (48.)
ČETBA NA POKRAČOVáNí. MINULÝ DíL:
Řehoř - brouk se snaží zachránit, co se dá

První pocit pohody

Slavné místní ženy

Marie Nedošínská

Herečka Národního divadla

spoustu svých nožiček
a slabě vykřikl.
Sotva se to stalo, měl poprvé toho rána pocit tělesné pohody; nožičky měly
pod sebou pevnou půdu;
poslouchaly dokonale, jak
Franz Kafka
s radostí pozoroval; jevily
(1883 - 1924)
dokonce snahu nést ho,
Genius tajemna
kam se mu zachce...
s břitkým smyslem pro humor
Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14

Foto: Archiv SN

Chystal se jít za prokuristou, který se už oběma
rukama směšně přidržoval zábradlí na chodbě;
ale hledaje, čeho by se
zachytil, ihned upadl na

1930

?

Theodor
Pištěk,
kolega

KDE TO JE

Foto: Martin Cibulka

Otázka: Víte, kde jsou na
Starém Město zasazeny do
dlažby tyto dva kameny zmizelých? Nápověda: Hledejte
na Josefově.

Vyluštění hádanky minulého
čísla: Měšťanský dům U Zlaté
abecedy, Jilská 12.
Správně: Jiří Nováček
Dávejte úkoly ostatním! Adresa:
redakce@staromestskenoviny.eu

[

Co nového
za vodou

[

www.malostranskenoviny.eu

K. H.
Frank,
obdivovatel

Koutek pro chytré hlavy
Poznáte, jářku,

11

inzerce@staromestskenoviny.eu

telefon inzerce: 777 556 578

Zabava

Jiří
Nedošínský,
manžel

1909
Byla nejoblíbenější českou herečkou zastupujícího říšského protektora
K. H. Franka. Kvůli tomu
měla problémy mezi herci v Národním divadle.
Publikum ji však milovalo. Největší slávu jí však
inzerce

INZERÁT
do těchto novin
vám graficky
vytvoříme

ZdarMA

a navíc ještě můžete podle libosti
komandovat naši grafičku,
jak to chcete mít (bude ráda).

volejte hned na tel. č.
777 556 578 (monika)

zajistil ﬁlm, kde byl jejím hereckým partnerem
Theodor Pištěk, ve většině ﬁlmů spolu hráli manžele. Byli prvním slavným
ﬁlmovým párem našeho
ﬁlmu. Marie zemřela
roku 1959 vě věku 65 let.

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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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.

Seženete i v Brně

Příští číslo vyjde
15. října
Modré okénko
získává...

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

PETR ŠTĚDROŇ
Šéf Divadla Na zábradlí

Za to, že
zařídil hostování souboru
ve Švandově
divadle.

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

HUBERT
Foto poslal Jiří B.
z Masné ulice

Proč čtu

POSíLEJTE FOTKY
DOMáCíCH MAzLíČKŮ!
BUDOU RáDI! redakce@
staromestskenoviny.eu

Jako dobrovolnou platbu
za tyto noviny pošlete SMS
ROMAN KORDA
Principál Divadélka
Romaneto
„Staroměstské noviny čtu,
protože je mám rád.“

NáVŠTĚVA z VENKOVA: „Myslel jsem, že mi budete ukazovat pražské
památky a tohle...“ „A tohle není památka? Jen se zeptejte, jak dlouho to tu je...“
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

