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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. 9/ roč. VIII
15. září 2017 NOVINY

NEZÁVISL
É

Staroměstské 
servírky

HBITÁ PeTRA
z Vinotéky U MOUŘENÍNA, 
Gurmet Pasáž Dlouhá 39, 

doporučuje Champagne Blanc 
de Blancs 1 dcl za 139 Kč

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Čtěte na straně 8

ProstřenÝ stŮl 
nA Betlémském 
námĚstí

SOUSEDSKÁ AKCE 
SPOLKU KAMPANULA

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.

Čtěte na straně 8Čtěte na straně 8

nA Betlémském 

tAJemství Betlémské 
kulturní noci

doporučuje Champagne Blanc 

místní 
PříBĚHY

str. 
6-7

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

257 531 839

S tímto kupónem 
 

na procedury 
v Augustine Spa. 

Platí do 30. 9. 2017.

15 % sleva

Více str. 9

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

TenIS 

nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let
Včasný zápis - SLeVA 30 % 
+ podzimní kurz ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz
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inzerceinzerce

struČné zPrávY 

Anna Marie 
Höppnerová (7) 

Mluvčí mladé 
generace

„Poznámku 
ne, jen slovní 
napomenutí: 

Aňulíne, při dik-
tátu nezpívej!“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Žádnou, 
samé pochvaly 
a jedničky ze 

štěkání.“ 

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Kdybys to, co 
si naplácáš na 
hubu, dala na 
pravidla, máš 

dvoje a v kožené 
vazbě.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Píše neslušné 

slovo 
spolužákovi 

na záda!“ 

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„V hodině pitvá 
vosu a její 
pozůstatky 

hází na spolu-
žačku.“

Jakou jste dostali ve škole 
nejdivnější poznámku?

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Vysmívá se 
rozorávání celin. 

Málem mě 
za to vyhodili 
z gymnázia.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

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

PoSÍLeJTe 
nÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDe

STARÉ 
MĚSTO

VLTAVA

9 037 obyvatel

Počasí 

září
Září jezdí 

na strakaté kobyle.

18°C

struČné zPrávY struČné zPrávY 

U BeTLÉMSkÉ 
kAPLe 

U Betlémské kaple 2

Kuře a-la 
kachna, 

knedlík, zelí

OBĚD 
POD 100 KČ

99 Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou

 Tak dloho 
se chodí 

se džbánem pro 
vodu, až se ucho 

utrhne.

„

Pište si tyto

Průzkum provedli členové skautského oddílu (kameloti) v období 
od 15. 8. do 30. 8. 2017 na odběrních místech Staroměstských 
novin, před kostely po mši, v hospodách, kavárnách, ulicích...

Jde o překvapivý výsle-
dek, který příliš nekore-
sponduje s ofi ciálními 
průzkumy.
Na otázku „Koho budete 
volit v celostátních vol-
bách 20 - 21. října?“ od-
povědělo 86 dotázaných 
na území Prahy 1.
Průzkum probíhal v do-
bě, kdy v médiích vrcho-
lila kauza Čapí hnízdo, 
která měla zlikvidovat 
Andreje Babiše, jehož 
strana ANO podle ofi ci-
álních průzkumů na ce-
lostátní úrovni s velkým 
náskokem vede nad tra-
dičními stranami. Mohla 
se v něm odrazit frustrace 
voličů z této kauzy, které 
nerozumí a považují ji za 
účelovou.
Lidovci zřejmě byli hoj-
ně jmenováni jako strana, 

která má dlouhodobou 
vizi, stojící nad prchavý-
mi půtkami. 
Starostové a nezávislí 
těží z právě probíhající 
masivní kampaně a faktu, 
že poprvé kandidují sa-
mostatně, zbaveni břeme-
ne propadající se TOP 09.
Zabodovalo též ANO, ač 
je jeho dosavadní působe-
ní v zastupitelstvu Prahy 
1 velkým průšvihem (roz-
pad klubu, takřka nulová 
aktivita na úrovni občan-
ské společnosti).

stAromĚstské   novinY vYslAlY Do ulic 
skAutY s otáz   kou: koHo BuDete volit?

MEDIA 
SKAUT
AGENTURA

Tradiční Knihkupec-
tví Fišer se po měsících 
příprav a vyjednávání 
s radnicí Prahy 1 nepře-
sune z Kaprovy ulice, kde 
končí, do Rybné. Radnice 
Prahy 1 to zakázala, pro-
tože knihkupectví chtě-
lo provozovat v jednom 
z pater malou kavárnu.

Cizinec počmáral so-
chu svatého Františka 
na Karlově mostě arab-
ským nápisem. Strážníci 
ho hned po činu chytili.
Kauza prý bude řešena 
shovívavě.

Velké protesty odbor-
né veřejnosti vyvolal zá-
měr radnice Prahy 1 po-
stavit na konci Revoluční 
ulice „Zlaté vejce“. Podle 
zákulisních informací jde 
o společný projekt kmot-
rů TOP 09 a ODS.

Největší rekonstruk-
ce Divadla Na zábradlí 
na Anenském náměstí se 
blíží do fi nále. Otevřeno 
má být na podzim. Opra-
vy fi nancuje magistrát 
(radní Wolf).

Projekt návratu Mari-
ánského sloupu na Staro-
městské náměstí získal 
všechna potřebná povole- 
ní úřadů. Vztyčen by měl 
být příští rok, přesně 100 
let poté, co ho strhl roz-
vášněný dav opilců.

Vyhazovači, placení 
radnicí Prahy 1 pod ná-
zvem „Antikonfl iktní tým“,
budou prudit i v září. 
Radnice si najala 12 klu-
ků z posilovny, aby roz-
hánělo kuřáky. Daňové 
poplatníky to stojí již tak-
řka 500 tisíc Kč, které šlo 
použít rozhodně lépe.

V průzkumu popula-
rity starostů pražských 
městských částí zvítě-
zil starosta Prahy 7 Jan 
Čižinský (KDU-ČSL). 
Druhý byl Ondřej Kolář, 
starosta Prahy 6. Třetí 
starostka Vladislava Hu-
jová z Prahy 3. Starosta 
Prahy 1 Oldřich Lomecký 
(TOP 09) je jedním z nej-
hůře hodnocených sta-
rostů celé Prahy, skončil 
devátý. Průzkum proved-
la agentura Phoenix.

HOSTINEC U ROTUNDY
Tradiční česká hospoda 80. let

Zastavte se u nás, u nás se zastavil čas!

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

Telefon:
224 227 227

Teplá a studená kuchyně  Hotovky od 75 Kč
Točený Staropramen 10 ° 0, 5 l za 25 Kč

Na Příkopě 31, Praha 1
Vchod A, 2. patro

Mgr. Jan Šefranka, M.A., advokát
Občanské právo, obchodní a trestní právo, peněžní 
úschova, právo nemovitostí, vymáhání pohledávek

Tel. +420 225 113 780
Mob. +420 608 535 446

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

Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.
●Hledám keramickou 
dílnu. Zařízení mám, 
ale chybí mi ta dílnička. 
Ráda bych se i k někomu 
z Prahy 1, 2 nebo 5 přida-
la. Díky Olga K. E - mail: 
typo.olga@gmail.com. 
Tel.: 731 873 085.
● Domácí řemeslnické 
práce všeho druhu. Jaro-
slav Doksanský. Tel.: 702 
063 224. 
●Žena hledá jen pro sebe 
malý zařízený byt i s TV. 
E-mail: skopalova@volny.
cz. Tel.: 735 777 811.

●Podlehla jsem kouzlu 
(i pivu) Malé Strany a hle-
dám dobrou duši, která 
mi pronajme pokoj (max. 
8 tis. Kč), nebo společně 
se mnou si pronajme byt. 
Díky. Mail: barborecka.
scasna@yahoo.com, tel.: 
601 589 982.
●Prodám větší množství 
gramofonových SP a LP 
desek, české i zahranič-
ní. Levně. Cena dohodou. 
A některé desky i kou-
pím. Spěchá. Tel.: 603 
715 813, 604 839 957.
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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
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Dívka ze str. 3

ště

Bouřlivý 
rok 

1917

Místní přebornice ve zvedání 
nohy Alena Kočičková v akci.

miss vYsoká noHA

Zelení - 6 hlasů, oDS - 5 hl., ČSSD - 5 hl., okamura - 4 hl., ToP 09 - 4 hl., 
Realisté - 3 hl., oDA - 1 hl., komunisté - 1 hl.
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stAromĚstské   novinY vYslAlY Do ulic 
skAutY s otáz   kou: koHo BuDete volit?

MEDIA 
SKAUT

volBY 2017: 
20. - 21. říJnA 
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Robert Jíša: Dojel jsem elektromobilem 
Tesla až do Říma. 
Hudební skladatel a muzikant Robert Jíša se roz-
povídal o svém zážitku s elektromobilem Tesla.
●Jak vaše prázdninové 
cestování s elektromobi-
lem Tesla probíhalo?
Pohodově. Půjčili jsme si 
Teslu S. Naložili jsme vše, 
co jsme na 14 dní potřebo-
vali, a vyrazili na jih. Auto 
se nestartuje, prostě jsem 
jen zadal směr vpřed a vůz 
vyrazil za zvuku ticha se 
zrychlením Ferrari.
●Bylo složité najít dobí-
jející místa?
Nebylo. Tesla má všude po 
Evropě svoje vlastní nabí-
ječky. Auto se tam nabíjí 
na dalších 300 km 25 mi-
nut. A úplně zdarma! Čím 
víc jsem jezdil, tím víc jsem 
ušetřil. Takže zastavím, do 
auta zasunu kabel, káva, 
protáhnu se, odskočím si 
a jede se dál. Tesla sama 
chytře naviguje a plánu-
je tak, aby se vždy nabila 
a na místo určení dorazila 
co nejrychleji.

●Jakou má podle tebe 
elektromobil výhodu pro-
ti normálním autům?
Výhod je víc. Pro mě jako 
muzikanta je skvělé to ti-
cho. Neslyším motor, jen 
ve vyšších rychlostech 
svist vzduchu. Nekouří se 
z něj, nesmrdí, nezhoršu-
je vzduch ve městě. Díky 
malým elektromotorům, 

absenci převodovky a dal-
ších zbytečností má auto 
kufr vpředu i vzadu, takže 
se do něj vejde opravdu 
hodně věcí. V Praze má 
navíc výhodu parkování 
na všech modrých zónách. 
A když už nechci řídit, za-
pnu autopilota a Tesla jede 
sama. Zní to šíleně, ale 
funguje to skvěle.

Doporučuji

A třeba na facebooku mají 
plno šikovných informací: www.facebook.com/teslaprague/

●Jak si lze elektromobil půjčit?
Teslu jsem si půjčil od naší místní fi rmy TeslaPrague. 
Mail: trip@teslaprague.eu, telefon 720 577 725.
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PoSÍLeJTe SVÉ FoToGRAFIe 
starých a nových míst v Praze 

pořízené ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Kde to je

Dříve & Dnes Rytířská 10 (dnes Staroměstská tržnice)
1899 Dnes
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VíTE, ŽE: Na místě honosné Staroměstské tržnice dříve stávaly čtyři domy (mimo jiné obchodní dům).

&Vítěz Poražený

 Zpravy

rozzloBení o BČAné PoDePisuJí Petici 
zA zácHrAnu  Ateliéru H. WicHterlové

ReDAkce uspořádala výjezd-
ní zasedání na pláž. V přilehlém 
moři pak hledala klauna, tedy 
rybku, která žije u mořské sa-
sanky a proslula ve filmu pro děti 
Hledá se Nemo. Tyto rybky našla 
hned na třech místech ve třech 
různých složeních: Táta a Nemo 
(jako v tom filmu), jen táta a táta 
s mámou a Nemo.
Šéfredaktor Ondřej zde také psal 
po večerech knihu o nespraved-
livě odsouzeném Petrovi Kram-
ném (stalo se nedaleko).

Hledá se 
nemo

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

Co je nového u vás posílejte na 
redakce@staromestskenoviny.eu

AroGAnce moci ve své rYzí PoDoBĚ 
●cHce snAD stArostA BYDlet v DomĚ 

veDle? ●Petici PoDePsAlo JiŽ 1 500 liDí
Ateliér první dámy českého 
sochařství Hany Wichterlo-
vé pod Petřínem je kultov-
ním místem Malé Strany - 
- a svým významem ho dale-
ko přesahuje.
Rodina slavné sochařky nyní bo-
juje o záchranu tohoto skvostu. 
Jejich úsilí však naráží na odpor 
vedení radnice Prahy 1. 
„Chtěly bychom, aby z ateliéru 
vzniklo muzeum,“ říkají sestry 
Marie a Zuzana Wichterlovy. 
Sochařka Hana byla jejich pra-
tetou.
Podle starosty Lomeckého je 
však tento „svatostánek českého 
sochařství“ z technického hledis-
ka „budka, která se hodí nejvýše 
jako sklad na nářadí“.
Radnice má s ateliérem a za-
hradou jiné plány. Přilehlý dům 
(Újezd 29) nechala nedávno 
vystěhovat (MN informovaly) 
a chystá se ho prodat. Komu, zů-
stává záhadou. Podle některých 
zdrojů chce starosta Lomecký 
dům koupit sám, a to zřejmě přes 
prostředníka. Na přímou otázku 
mluvčí radnice Prahy 1 Veronika 
Blažková, která je současně i pří-
telkyní starosty, neodpověděla. 
Starosta má nahlášeno bydliště 
v Sokole naproti, ale zda tam 
opravdu bydlí, není jasné. 

Podobnou zkušenost s nechu-
tí starosty a jeho přítelkyně ke 
komunikaci s médii má i redak-
torka Hana Mazancová z České-
ho rozhlasu. Na otázku, zda má 
radnice zájem na rekonstrukci 
ateliéru,  jí odpověděla mluvčí 
Blažková jen stručně: „Ano má.“ 
Dotazy na kroky, které v této 
souvislosti radnice vykonala, 
mluvčí ponechala bez odpovědi 
i přes opakovanou žádost. 

Ateliér měla do loňského roku 
v pronájmu rodina Wichterlova. 
„Přislíbili jsme ateliér rekon-
struovat, když nám jej městská 
část prodá. Avšak ta to vždy od-
mítla,“ řekla SN Zuzana Wich-
terlová. 
O ateliéru jednají Wichterlovi 
s radnicí už zhruba osm let. 
V rozhovoru pro Český rozhlas 
radnice Prahy 1 dlouhodobá jed-
nání popřela, ač o něm má rodi-

na Wichterlova dokumentaci.
„O ničem takovém nevím,“ řekl 
rozhlasu radní pro privatizaci 
Jan Votoček (TOP 09).
Mluvčí Blažková nezapírá, že se 
radnice chystá barokní dům na 
Újezdě 29 prodat s tím, že si bu-
doucí majitel bude moci s atelié-
rem dělat, co se mu zlíbí. 
O kauze bude jednat zastupi-
telstvo, ve kterém má současné 
vedení radnice vratkou převahu 
jednoho až dvou hlasů.
„V mnohém to připomíná 
praktiky bývalého kontroverz-
ního starosty Jančíka ze sou-
sední městské části Prahy 5,“
míní někteří pozorovatelé.
Volební preference TOP 09 
se podle některých průzku-
mů propadají pod hranici 5 %, 
což je limit pro účast v parlamen-
tu. Od toho se mohou odvíjet vý-
sledky v komunálních volbách 
na podzim roku 2018.
V malostranském ateliéru žila  
sochařka Hana Wichterlová, kte-
rá je sestrou Otty Wichterleho 
(vynálezce kontaktních čoček)  
přes 50 let. Do ateliéru ji chodi-
li navštěvovat přední osobnosti 
české kultury (fotograf Sudek, 
básník Seifert, malíř Tichý, dra-
matik Topol, historička Masary-
ková...). 

oDcHázeJící veDení 
rADnice nePoPírá, 

Že cHce luXusní 
Pozemek (A DŮm) 
vÝHoDnĚ ProDAt

MIROSLAV
STEJSKAL
(Ředitel policie 

Prahy 1)
Palec nahoru 
za to, že dává 
pokuty tomu, 

kdo si to 
zaslouží.

JAN
VOTOČEK

(TOP 09,
radní, oblast 
privatizace)
Za kluzký 

přístup ke kauze 
ateliéru Hany 
Wichterlové.
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rozzloBení o BČAné PoDePisuJí Petici 
zA zácHrAnu  Ateliéru H. WicHterlové

Tiskařskou dílnu v Říční 11 
se před vedením radnice po-
dařilo zachránit na poslední 
chvíli. Radnice nepotřebova-
la ani záminku: Prostě padák 
a hotovo. „Šlechtu“ zastavily 
až silné protesty občanů 
a umělecké obce.

Ateliér v říční 11: 
Bylo to o fous

sochař Blažek: zAstAvte to!
Světoznámý sochař Michal Blažek 
byl vedením radnice vyštván ze své-
ho ateliéru v Haštalské ulici. 
Nezákonné vystěhování stálo daňové 
poplatníky 900 000 Kč. „Štvanice úchyl-
ného tělocvikáře na ateliéry umělců 
v Praze 1 graduje,“ varuje Blažek. Blažek

PETříN

ATeLIÉR 
JoSeFA SUDkA

LAnoVkA

ATELIÉR H. W. NA zAHRADĚ 
DOMŮ ÚJEzD  23 A 29
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Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhýPíše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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

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

Na programu jednoden-
ního festivalu Betlémská 
kulturní noc se podílelo 
více než 20 sousedících 
institucí.  Hlavním pořa-
datelem byla galerie Jaro-
slava Fragnera.
Festival (již šestý ročník) 
probíhal od 15 hodin až 
do půlnoci. Návštěva 
předčila všechna očeká-
vání, mnohde byla hlava 
na hlavě. Ozdobou byl 
velký open air koncert, či 
noční prohlídka kláštera 
a kostela sv. Jiljí, cha-
ritativní Prostřený stůl 

KampaNuly na náměstí, 
řada vernisáží, hudební 
vystoupení, autorská čte-
ní, degustace a prohlídky. 
Novinkou bylo několik 
tras po okolí a jindy uza-
vřených prostorách, např. 
prohlídka nově opravené-
ho domu U Voříkovských 
v Liliové ulici, strážní věž 
z opevnění Prahy v Bar-
tolomějské ulici, nebo 
programy pro děti. Pro 
kreativní návštěvníky byl 
nově připraven květinový 
workshop v galerii FOX. 
Vernisážovou trasu ná-

vštěvníci počali v Jilské 
v Galerii U Prstenu (vý-
stava již 27. ročníku 
Mezinárodního sympo-
zia keramiky Bechyně), 
pokračovali na náměstí 
v Galerii U Betlémské 
kaple (obrazy Lubomíra 
Typlta), dále do protější 
Galerie Jaroslava Fragne-
ra (Bienále experimentál-
ní architektury #3: Zaha 
Hadid Architects) a nako-
nec do Stříbrné, do Gale-
rie Fotografic (fotografie 
Dity Pepe, spolu s DJ Fi-
lipem z Radia 1).

 Tema

Tak velká koncentrace zajímavých institucí jako 
na Betlémském náměstí a okolí je k vidění málo-
kde. Akce Betlémská kulturní noc 7. 9. ukázala 
návštěvníkům tento jev v plné kráse. 

Nevídaná zákoutí a tajuplné vzkazy Starého Města
zářivá Betlémská kulturní noc

Včera jsem vyrazil s ka-
marádkou Bárou na kafčo 
a pivo někam na Malou 
Stranu. Bára jezdí na me-
chanickém vozíku. 
Jenže už po Mostecké jsme 
se museli vyhýbat nerov-
nostem v chodníku, ale to 
byl jen slabý odvar po od-
bočení vpravo. Krásné byly 
„kočičí hlavy“ možná za 

císaře pána, nyní je z cesty 
změť výše či méně čnějících 
kamenů. Vzdali jsme to a já 
navrhl Nerudovku…
Na chodníky vedle a za sv. 
Mikulášem se ovšem mu-
sím nadřít nejen já s vozí-
kem, ale maminky s kočár-
ky. Báru jsem nechal u kos-
tela a utahanej jsem si Ne-
rudovu ulici prošel sám. 
Výmoly, chybějící dlažební 
kostky, nebo čerstvě vy-

rvané nerovnosti desetiletí 
neopraveného chodníku. 
Chodí tu statisíce turistů 
a taky na nich parkují auta 
zásobování. 
Vrátil jsem se k Báře v pod-
statě radostně - nemusel 
jsem ji tlačit do konce. Uli-
ce k americké ambasádě je 
celkem slušná, ale hned za 
ní, kde se ulice dělí vlevo 
a vpravo, tam začíná ho-
ror. Kočičí hlavy čněly ze 

silnice jak hrby velblou-
da. Lahváče a kafe jsme si 
koupili v krámu, vypili na 
Malostranském náměstí 
a do nějaké hospůdky pů-
jde příště na Letnou. 
Jak málo by stačilo. Jen 
ty chodníky opravit, nebo 
ještě lépe: Vozovky a chod-
níky nahradit zámkovou 
dlažbou a před sv. Mikulá-
šem položit velké mramo-
rové desky...

nA koleČkácH

nemocnice 
nA FrAntiŠku: 

Plastická chirurgie?

Nemocnici Na Františku 
začíná zvonit umíráček. 
Zastupitelé Prahy 1 zvole-
ní za ČSSD, TOP 09, ODS 
a ANO se rozhodli ve své 
podstatě předat budovu 
včetně zařízení do užívá-
ní soukromému subjektu. 
Ve hře je podle zákulis-
ních informací investiční 
skupina Penta.
Dosud měli nemocnici 
ve své gesci za Prahu 1 
zástupci ČSSD. Fakt, že 
do hry nechávají vstou-
pit soukromý subjekt, je 
signálem, že se jim úkol 
nepodařilo splnit. Vedení 
radnice ústy starosty Lo-

meckého si pochvaluje, že 
nový provozovatel bude 
moci v „nové“ nemocnici 
provozovat třeba plastic-
kou chirurgii. Z celého 
procesu je zřejmé, že se 
vše připravuje několik let. 
Hlavní argument, že Pra-
ha 1 nyní musí nemocnici 
dotovat desítkami milio-
nů ročně, pokulhává. 
Za rok, za dva přijde ve-
dení už soukromé nemoc-
nice s návrhem snížení 
vzniklé ztráty za reduk-
ci dohodnuté struktury 
zdravotní péče. Občané 
Prahy 1 budou muset ma-
rodit jinde.

„Dokud tady budeme, tak bude 
kvalitní a dostupné zdravotnictví 
pro všechny a nebude předmětem 
zisku, a za to jsem 
připraven zemřít.“

Lubomír 
Zaorálek, 
ČSDD

Péči o zdraví zvoní umíráček

Nemocnice Na Františku, lékařská péče 
tu byla od 14. století. evropský unikát.

Volby 2017

Historicka prohlídka 
náprstkova muzea 

Galerie 
Jaroslava Fragnera

Setkání harf v baru 
Champagneria
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zářivá Betlémská kulturní noczářivá Betlémská kulturní noc
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Na houbách (2/2) Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1917)

...to bude stará doma koukat!
konec

Ten největší si pěkně ušmiknu... Tisíc hromů do snu! Paraple je vejpůl!

Nevídaná zákoutí a tajuplné vzkazy Starého Města
zářivá Betlémská kulturní noc

Dominikánský klášter 
při kostele svatého Jiljí 

Kalendárium 
Starého Města

Zuzana 
Dřízhalová

herečka

Eduard 
Herold
malíř

září

● 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... 

● 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. 

Otakar 
Vávra

režisér

Ludmila 
Červinková

pěvkyně
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Galerie 
U Betlémské kaple

Recitace Anatola Svahilce 
v baru Duende

Nejlépe chutná 
mezi obrazy
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

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

redakce@staromestskenoviny.eukenoviny.eu  Charita

KAMPANULA POřáDá 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.

Naše akce
Nově Malé toulky pro zasloužilé Nápadníky 

(co mají nápady a sami vedou Toulky).

POŘÁDÁ:

Malé Toulky pro 
zasloužilé Nápadníky 
- mají nápady a sami 
vedou Toulky: Chrám 
sv. Víta a zvon Zikmund, 
Podzemí + příběh 
Pražského hradu... 

Pondělky v září a říjnu 
od 18 h  ENERGETICKÁ   
CVIČENÍ pro 
odolnost, výkonnost, 
dlouhověkost... V parku 
na Malé Kampě, přes 
mostek u Werichovy vily 
Za deště jsme uvnitř...
Volejte na 733 403 400   
nebo  733 406 909

● Út 10. 10., 18 h 
Karel Holub - Italské 
baroko - Werichova vila 

kampanula pořádá 
a spolupořádá

Betlémské nám. - Tak 
to se povedlo! Spolek 
Kampanula prostřel 7. 9. 
pro sousedy a návštěv-
níky stůl na Betlémském 
náměstí a hned bylo vese-
lo. Dobroty dodaly okolní 
kavárny, hospůdky a krám-
ky. K dobrému jídlu a pití 
jim zazpíval úžasný swin-
gový kvintet Kočky mají 
pré. Když kočky zpívaly, 
náměstí se zcela zaplnilo, 
mnozí tančili. 
Výtěžek tradiční akce byl 
věnován také pro zdra-
votně postižené Prahy 1 
a Nadaci Artevide. Přišel 
se podívat i Jan Farský, 
lídr Starostů a nezávislých.Fo

to
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Organizátoři: 
Jiří Kučera 

a Petr Hejma

ProstřenÝ stŮl nA Betlémském námĚstí: 
Akce v rámci Betlémské kulturní noci 

K prostřenému 
stolu usedly 

postupně stovky lidí

FoTo: 
Kristýna 

Svobodová, 
Míra Lédl

královny swingu: 
Kočky mají pré

Duo Kalich

Úžasné 
dobrovolnice (bez 
nich by to nešlo) 
Helena Šulcová, 
Anežka Šulcová, 
zuzana Kopečná

nejmenší 
návštěvník

R. Händl + P. Hejma 
kostel sv. Havla a zvon 
Václav, R. Händl - Lapi-
darium, Dr. Zdeněk Dra-
goun: Co bylo před a pod 
Šatlavou Výlety za B. Hra-
balem, B. Smetanou a A. 
Dvořákem...

● Pá 10. 11. 
PředMartinské husičky 
a kachničky v Profesním 
domě na Malostr. nám. 
(Muzikanti z Kampy)

DOPORUČUJE:
● So 23. 10., 14 h
IX. Malostranské vino-
braní - Dozvuky Hor-
ňáckých slavností - park 
Kampa

● So 4. 11. - Malostran-
ský Candrbál v Besedě Petr Hejma a Jan Farský 

propagují tyto noviny



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

www.
staromestskenoviny.eu

Vážená redakce,
děkuji srdečně za tyto 
noviny, líbí se mi úplně  
celé. Četla jsem je jed-
ním dechem od začátku 
do konce. S pozdravením 
vaše čtenářka 

Jana Novotná 

Dobrý den, 
rád bych vás upozornil 
na dvě aktivity, které 
se odehrávají na území, 
o kterém píšete a které 
nemají komerční cha-
rakter. Jedná se o za a) 
bojovou hru Po stopách 

Jana Tleskače, která je 
pro děti a je zdarma.
Dále za b) hledací hru, 
kde lidé fotí a vkládají 
do mapy jakékoliv stopy, 
týkající se sv. Jana Nepo-
muckého.

Děkuji, Libor Peprný

Vážení, 
děkujeme, že zveřejňuje-
te prosby řeholních ko-
munit, jako pro sestry bo-
romejky u příspěvku na 
varhany. Mohly by o to-
též poprosit i voršilky?  

Ludmila P. Bučková

Povodně po 15 letech: Hrdinů přibývá

Tak jsme si letos i v Pra-
ze připomněli patnác-
té výročí od srpnových 
povodní. Událost, která 
se mnohým nezapome-
nutelně vryla do paměti 
nejen obrazy zatopených 
ulic, ale i množstvím 
osobních osudů lidí, kte-
ří přišli, dá se bez nad-
sázky říci, o všechno. 
Nám, kteří jsme to zažili, 
se to zase moc připomí-
nat nemuselo. O to více 
vyvolává úsměv, kolik 
se po 15 letech objevilo 
těch, co mají potřebu se 
k prožité hrůze vyjadřo-

vat, a to způsobem jako 
by to byli právě oni, kte-
ří tehdy vlastním tělem 
bránili protržení vltav-
ské kaskády, nebo zříce-
ní Karlova mostu. 
Vypadá to, jako když 
máme výpadky paměti, 
protože ty, které dnes vi-
díme na poutačích k vý-
ročí povodní, jsme před 
15 lety v zabahněných 
ulicích nepotkali. 
Připomíná mi to jed-
nu anekdotu ze 70. let, 
přesněji z roku 1974, 
kdy si celé tehdejší husá-
kovské Československo 
bombasticky připomí-
nalo 30. výročí Sloven-
ského národního povstá-
ní.  Tehdy koloval vtip: 
Jestlipak víte, kde se 

Petr Burgr, 
jeho glosa

PeTR BURGR 
Vedoucí člen Spolku 
občanů a přátel Malé 
Strany a Hradčan. 
Bydlí na Malé Straně, 
na Staré Město chodí 
do práce (KDU/ČSL).

bude 30. výročí slo-
venského povstání 
slavit? V Alpách, 
protože do Tater by 
se účastníci povstá-
ní nevešli. 
A tak se dá očekávat, 
že jednou si výročí po-
vodní v Praze budeme 
muset připomínat ve 
Vídni. Tam totiž teče 
Dunaj, který je mohut-

nější než je naše Vltava, 
na jejíž břehy se s při-
bývajícími léty účastní-
ci povodní už ani neve-
jdou. 
Mění se režimy, vlá-
dy, totality střídají de-
mokracie (a naopak), 
ale lidská mentalita se 
nemění. Ani tisíciletá 
voda ji z některých hlav 
nedokáže odplavit.

SN číslo 8, 
srpen 2017

inzerce

Vážení přátelé 
Malé Strany,

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE
OBJEVTE PŘÍBĚHY HOTELU ŽIJÍCÍHO V SYMBIÓZE S AKTIVNÍM AUGUSTINIÁNSKÝM KLÁŠTEREM

rádi bychom vás touto ces-
tou pozvali do hotelu Augus-
tine. Na měsíc září jsme ex-
kluzivně pro vás připravili 
akci - slevu 15 % na všechny 
procedury v Augustine Spa. 
Proto nezapomeňte s sebou 
vzít kupón z titulní strany. 
Za celý team vám přejeme 
skvělý relaxační zážitek 
a těšíme se na vás.

MARIO EGGER 
Generální ředitel 

Augustine, a Luxury 
Collection Hotel, Prague

AUGUSTINE, A LUXURY COLLECTION HOTEL, PRAGUE, Letenská 12/33, Praha 1, 110 00
E-mail: spa.augustine@luxurycollection.com, tel.: +420 266 112 273, www.augustinehotel.com

Relaxace podle tradic 
augustiniánských mnichů

Mario 
egger

I když je Augustine Spa součástí luxusního hotelu Augustine, jeho zázemí je 
uzpůsobeno tak, aby jej mohli navštěvovat i lokální klienti. K dispozici je jim fi t-
ness, manikúra, relaxační zóna se saunou a párou, masážní sprchy, Experience 
Showers a turecký Hammam. 
Chloubou Augustine Spa je jedinečný Rituál se Svatotomášským pivem. Jedná se o původní, 
přírodní proceduru využívající tajné receptury augustiniánských mnichů, kteří zde v klášte-
ře vařili pivo již od 13. stol. Ošetření začíná v místnosti pro Hammam, kde je pro exfoliaci 
používán jemně drcený bio-chmel vyživující Svatotomášské černé pivo, sůl pro regulaci pH 
a rostlinné extrakty pro detoxikaci a hydrataci. Procedura je zakončena relaxační masáží 
celého těla tělovým balzámem.
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Zprávy a tipy do této rubriky pište na adresu redakce@staromestskenoviny.eu, nebo tel.: 777 556 578
VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

iX. mAlostrAnské 
v i n o B r A n í

DozvukY  HorŇáckÝcH  slAvností

v sobotu 23. září 2017
14 h, v parku na kampě

Vystoupí:  Horňácká Cimbálová Muzika Kubíci, HCM Petra Mičky, HCM Ro-
mana Sokola, dívčí sbor Kuželovské zpěvulky, mužský sbor z Louky, ženský 

sbor z Javorníka, taneční soubory Suchovjan a Kuželovjan, horňáčtí zpěváčci, 
Jan Pavlík st., Jaroš Hrbáč, dětský soubor Lúčánek, gajdoš Pavel Popelka.
  Moderuje: Tonda Vrba. „Horňácký minijarmark“ s ručně tkanými výrobky 
od Hany Buchtelové (Malá Vrbka). Staré krojové součásti a lidové výrobky 

z Horňácké jizby (Velká n/Veličkou). Spolupořádají: Letní poloha, kavárna 
Mlýnská, TURAS, Muzikanti z Kampy a Agentura Antonína Vrby, za pomoci 

Městské policie, Dobrovolných hasičů, KampaNuly, Musea Kampa, fi rmy 
Vojanovy sady a  Malostranských novin.  V I T A J T e !!!

v i n o B r A n í
DozvukY  HorŇáckÝcH  slAvností

v i n o B r A n í
DozvukY  HorŇáckÝcH  slAvností

inzerce

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

Sonety zazní 
Violou

Navštivte ve Viole na Ná-
rodní pěkný pořad Svá-
teční Shakespearova poš-
ta. Shakespearovy sonety 
v překladu Martina Hil-
ského přednáší Hana 
Maciuchová. Nejbližší 
představení je 5. 10. 

Oslavte narozeniny 
Machálkové v Hybernii
26. 9. v Divadle Hyber-
nia slaví zpěvačka Le-
ona Machálková své 
narozeniny. A jak jinak, 
než narozeninovým kon-
certem po boku přátel 
a hostů, se kterými, za 
doprovodu Bon Art Pops 
Orchestra, zazpívá duety.

Výstava Karla Gotta 
na lodi

Nenechte si ujít výsta-
vu věnovanou Gottovi 
a jeho pěvecké kariéře. 
Kromě fotografi í mistra 

uvidíte také jeho kostýmy, 
všechny Slavíky... Výstava 
k vidění na lodi Bigmedia 
na Rašínově nábřeží u že-
lezničního mostu.

Staňte se 
mecenášem ND 

Máte chuť pomoci Národ-
nímu divadlu? Staňte se 
jeho mecenášem. Vaším 
příspěvkem budou pod-
pořena nová představení, 
či rekonstrukce budov.

Přijďte na Hvězdu 
Holubovou

Eva Holubová láká na 
představení Hvězda na 
Letní scéně Vyšehrad. 
Těšte se 13. 10. od 20 h. 
Představení Studia DVA, 
které režíroval Patrik 
Hartl, odkrývá zákuli-
sí českého showbyznysu 
a líčí problémy neznámé 
herečky, která po 35 le-
tech u oblastního divadla 
zazáří v televizním seriálu.

Hana
Maciuchová, 

herečka

Patrik
Hartl, 

režisér

Profesor Poživil 
slavil devadesát!
Proč bychom se netěšili, když 
MU Pánbůh zdraví dá. Komu? 
Profesoru Lubomíru Poživilovi 
(ředitel divadla v Kladně, 
MDP, prof. na DAMU…), který 
11. 9. oslavil 90. narozeniny. Vše 
nejlepší přejí jeho posluchači!

Karel 
Gott, 

zpěvák

Zpívající Benátky (1958), zleva studenti L. Poživila: M. Pacák, A. Brtoun, J. Kepka, 
H. Houbová, M. Hlavica, I. Devátá, J., Michný, M. Riehs, Z. Štěpánek, J. Novotný
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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).  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 ka-
várna 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. Res-
taurace 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 met-
ra 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 ko-
houta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rych-
ta, 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, Běle-
hradská 28. HaFstudio, Ostrovní 16. MOOo by the Castle, Jánský vršek 8

odběrních míst50

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

Alois 
Hába, 

skladatel
nejen s loutnou 
dokázala divy

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.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [Slavné ženy

Pěvkyně Národního divadla
Vlasta Urbanová

Václav 
Talich, 

dirigent

Jiří 
Jirouš, 
manžel

Vlasta Urbanová (1914 
- 2004) byla vynikající 
operní pěvkyní Národ-
ního divadla. Její hvězd-
nou dráhu odstartoval šéf 
opery Národního divadla 
Václav Talich. Zpíva-
la mnoho krásných rolí, 

zejména v operách Ver-
diho, Pucciniho, Bizeta, 
Gounoda a také Mozarta.
Vystupovala také v Belgii, 
Nizozemí a Švýcarsku. Až 
do své smrti byla provdá-
na za dirigenta Národního 
divadla Jiřího Jirouše.

Alois 
Hába, 

skladatel



Příští číslo vyjde
15. října

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

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

PETR ZAJÍČEK
Vášnivý akvarista a cyk-
lista: „Noviny mně dělají 

stejně velkou radost 
jako pěkně vyčištěné 

akvárium nebo 100 km 
ujetých na kole.“
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STĚHOVáNí. „Kdopak se to k nám stěhuje?“ 
„Ale nikdo. V tom voze bydlí pan Švajnigr a dneska si udělal vejlet...“ 

Modré okénko
získává...

Fo
to

: A
rc

hi
v

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

AnnA nÁPRSTkoVÁ
mecenáška

Získává toto vý-
znamné ocenění 
při příležitosti ko-
nání Betlémské 
kulturní noci

Tip: Čtenáři SN

Najdete 
v příštím čísle

SVATBA U řEzNíKA
Příště: Jak se Martina 

a Jiří poznali a následně 
vzali v řeznictví Naše 

maso. Očima oddávající-
ho Petra Burgra.

Posílejte tipy: redakce@
staromestskenoviny.eu


