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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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Noviny pro Staré Město, Josefov a okolí. Založeno roku 2010. Tištěno na recyklovaném papíře.

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

  redakce@staromestskenoviny.eu                    telefon: 777 556 578                       www.staromestskenoviny.eu

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 7/ roč. IX
15. červenec 2018 NOVINY

NEZÁVISL
É

Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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KRÁL KAMBODŽE SLAVÍ NAROZENINY

GRATULUJEME!

MÍSTNÍ 
PŘÍBĚHY

EXKLUZIVNÍ VZPOMÍNKY JEHO VELIČENSTVA 
NORODOMA SIHAMONI NA MLÁDÍ V PRAZE

Král Norodom 
Sihamoni

Všechno o razii a příběhu 
Velrybáře čtěte na str. 5

Staroměstské 
servírky
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LUCIE A ALENA
z Literární kavárny Týnská 

(Týnská 6) nabízejí 
s láskou půllitr 

Bernarda 12° za 44 Kč. 

NA STOP Ě

Kapitán Korda

VAZBA

CHOBOTNICE 
NA FRANTIŠKU

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
Petr 
Hejma

ČTĚTE NA STR. 6 - 7
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Anna Marie 
Höppnerová (8) 

Mluvčí mladé 
generace

„Moře a pak 
ledová tříšť 

v zoo.“ 

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Vycházka 
do Osvěžovny 

v Divadelní 
ulici.“ 

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Sklenka bílého 
a děti mých 

dětí, když spí.“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Průtrž mračen 

s vichřicí bez 
deštníku.”

Co vás v létě nejvíc 
zaručeně osvěží? 

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Dobře vychlaze-
ná Plzeň nebo 

tři kopečky citró-
nové zmrzky.“

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 

ČERVENEC
Červencové slunce, 

říjnové potěšení.

27°C

HOSTINEC 
U ROTUNDY

Karolíny Světlé 17

Obalované 
fi lé, tatarka, 

brambor

OBĚD 
POD 100 KČ

 99 
Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou

Pište si tyto

HROBU GOLE MA, ŘÍKÁ PSYCHOTRONIK 
Pařížská - Náměstí za 
Staronovou synagogou 
by mělo zůstat otevřené. 
Na tom se shodují občané 
(petici podepsaly dva tisíce 
z nich) i architekti. Dostalo 
i jméno: Náměstí Miloše 
Formana.
Basu držel i místní staros-
ta Lomecký a jeho parta 
(TOP 09, ODS, ČSSD), do-
kud se to nezvrtlo.
„Veřejně oznamuji, že jsme 
proti zastavění tohoto 
místa a uděláme všechno 
pro to, abychom pro obča-
ny tento prostor v samého 
historickém jádru měs-
ta zachovali,“ tvrdil sta-
rosta Lomecký (TOP 09) 
ještě v květnu. Zveřejnil 
i fotografi e z protestní akce,
které se účastnil v tričku  

s nápisem „STOP STAV-
BĚ“. 
Jenže slovenští miliardáři 
z J&T, jimž patří i přileh-
lý hotel InterContinental, 
zřejmě dodali argumenty. 
Kontroverzní starosta jen 
o pár týdnů později inici-
oval hlasování, na němž 
byla stavba schválena.
Staroměstské noviny 
již roku 2011 upozorňova-
ly, že místu je přilehlý ne-
jen hotel, ale i Staronová 
synagoga. 
Na její půdě byl podle le-
gendy pohřben slavný Go-
lem. Jeho dnešní hrob je 
ovšem zřejmě jinde - byť 
jen o kousek.
„Golem byl z půdy syna-
gogy přemístěn do skle-
pení starého domu, který 

„Plavání 
v přírodě 

a meloun.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

ČTENÁŘ: ZNAL JSEM 
PANA PODAŘILA, KTERÝ 

ODDÁVAL NA RADNICI

Staré Město - Kdo uza-
víral sňatek v 70. a 80. le-
tech minulého století, má 
na svatebních fotografi ích 
jako oddávajícího pana 
Eduarda Podařila. To 
byl profesionální oddá-
vající a jeho obřady byly 
noblesa sama. Staroměst-
ské noviny o jeho příběhu 
informovaly v minulém 
čísle a vyzvaly čtenáře, 

aby ho doplnili. Z mnoha 
dopisů vybíráme tento:
„Jak jsem zjistil z důvě-
ryhodného zdroje (po-
nechaného v přítmí ano-
nymity) Eduard Podařil 
zemřel na onkologické 
onemocnění. Jeho dcera, 
Tereza Podařilová, je só-
listkou Národního diva-
dla. Váš čtenář

Honza Sedmík ml.

CO JSOU NESPLNĚNÉ SL  IBY PROTI SÍLE STAROBYLÝCH SYMBOLŮ?

„
DOPIS

čtenáře
Eduard 
Podařil 
v práci

STAVBA V PA ŘÍŽSKÉ STRAŠÍ NA MÍSTĚ

Věta, kterou jsem zaslechl
Kravata zvýrazní 
oči, jen je ji 
třeba hodně 
utáhnout.
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inzerce

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

HROBU GOLE MA, ŘÍKÁ PSYCHOTRONIK 
CO JSOU NESPLNĚNÉ SL  IBY PROTI SÍLE STAROBYLÝCH SYMBOLŮ?

Dívka ze str. 3

ště

Dcera místního papírníka 
při propagační akci 

tátova obchodu.

Rok 
1918
PŘIČINLIVÁ MILUŠE 
PROPAGUJE TAPETY

HLAVNĚ 
ŽE LEPÍ

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

Z VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO STARÉ MĚSTO ● Neúměrná zátěž turistickým 
ruchem – obměna skladby turistů, alkoholová turistika – PUB CRAWL – narušování nočního klidu, 
znečišťování ulic, ničení majetku, obecné ohrožení ● Sdílené ubytování – rušení pokojného by-
dlení sousedů v domech – hluk, výtržnictví ● CykloBar (šlapací pivní bar) obtěžuje hlukem, brzdí 
dopravu, výtržnictví, napadání kolemjdoucích ● Moto koloběžky – ohrožování kolemjdoucích ● 
Historická auta – na některých místech obtěžují trvale bydlící ● Nemocnice Na Františku 
– musí být zachována nejen pro potřeby sousedů z Prahy 1.

BurgrBurgrBurgr

STARÉ MĚSTO, JOSEFOV...

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ

STAVBA V PA ŘÍŽSKÉ STRAŠÍ NA MÍSTĚ

Víte, že...
Golem se vymkl kont-
role roku 1593. Rabi 
ho pak zbavil šému 
a pohřbil na půdě.

stával před asanací ži-
dovského ghetta na mís-
tě, kde je dnes volné pro-
stranství před dnešním
hotelem InterContinen-
tal,“ říká Teddy Sunar-
di, psychotronik z Indo-
nésie.
Teddy dokáže popsat zá-
koutí zmizelé Prahy s ne-
uvěřitelnou přesností. Ve 
snu se potkává i s rabínem 
Jakubem Šmilesem 
(v Praze 1593 - 1632). 
Šmiles byl osobním pří-
telem rabi Löwa, který 
Golema stvořil a pohřbil.

Golem 
a rabi

Skleněná 
kostka vedle 
synagogy

Staroměstské 
noviny, leden 2011



Annenské náměstí - A
4 telefon redakce: 775 949 557 redakce@StaromeStSkenoviny.eu  Zpravy Zpravy

MÍST
NÍ 

PŘÍBĚH
Y

Nové zprávy ze Starého Města
Zpravy

Anenské náměstí - VIDA, ŽE TO JDE! 
Zápletka se vstupem do divadla je již mi-
nulostí. Divadlo Na zábradlí hraje ostošest 
a pokorně tyje z obrazotvornosti tvůrců, 
z nichž někteří jsou i autory.
A to to ještě loni vypadalo (vzhledem k před-
stavám spolumajitelů domu) s touto legen-
dární scénou všelijak. „Přistoupili jsme 
k centrální rekonstrukci divadla, aby moh-
lo fungovat, aby se zde mohlo hrát,“ říká 
Jan Wolf, radní pro kulturu hlavního měs-
ta Prahy.  Oprava stála 40 milionů Kč.

Situační 
ukázka ze hry 

MÝCENÍ

DŘÍVE & DNES

VŠIMNĚTE SI: Před tržnicí bývalo mnohem živěji, bylo tu také více vajec a méně aut. 

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

 Rytířská ulice - Vaječný trh
Kde to je1897 Dnes
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Radní pro kulturu 
JAN WOLF (KDU/ČSL)

&Vítěz Poražený

ZDENĚK 
BAKALA

(mediální mag-
nát, Mr. OKD)
Impérium se 
hroutí, jeho 

žena, bývalá 
miss, tratí butiky 

v Pařížské

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

TLESKÁME! Opora redakce  
Anička (8) po skvělé premiéře 
muzikálu 100 let rebelů v Komorní 
Fidlovačce. V projektu ZŠ Vrati-
slavova a Evy Mašatové skvěle 
zazpívala a zatančila nejen píseň 
Pátá. Premiéra v divadle Komorní 
Fidlovačka byla 18. června.

ANIČKA ZÁŘÍ
V MUZIKÁLU 

100 LET REBELŮ

Fo
to

: M
on

ik
a 

H
öp

pn
er

Anička 
po premiéře

DIVADLO NA ZABRADLÍ 
TEĎ ŠLAPE JAK HODINKY.   
DÍKY NĚMU!

Anenské 
náměstí, tel.:  
222 868 870

ŠLAPACÍ
LABUTĚ
Jsou těžké 

a neohrabané, 
ale vypadají 
na Vltavě tak 
roztomile, že 

stojí za tu trochu 
námahy.



CHOBOTNICE NA FRANTIŠKU: 
RAZIE A PADÁK ŘEDITELE
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UŽ ZASE! Po policejní 
razii v Nemocnici Na 
Františku padla první 
obvinění. Ve hře jsou 
úplatky za pět milionů Kč, 
manipulace se zakázkami 
za 44 milionů a další.
Obviněno bylo celkem 11 
lidí. Z vedení radnice Pra-
hy 1, která má nemocnici 
ve správě a zodpovídá za 
její chod, zatím nikdo.
Ředitel Nemocnice Na 
Františku Robert Ze-
lenák dal výpověď poté, 
co byl policií obviněn. Ve 
vazbě je podnikatel To-
máš Horáček (ČSSD) 
přezdívaný Velrybář (dě-
lal náhončího členů ČSSD). 
Ten je považovaný za klí-
čovou postavu kauzy.
Radní Prahy 1 pro oblast 
zdravotnictví a místosta-
rosta Daniel Hodek 
(ČSSD) dává od kauzy 
ruce pryč. V tom se sho-
duje se starostou Oldři-
chem Lomeckým (TOP 
09), kterému loni zatkli 
předsedu fi nančního vý-
boru Martina Skálu 
(ODS). Obviněn byl i po-
radce radního Hodka 
Martin Stříteský (před-
nosta kliniky Všeobecné 
fakultní nemocnice na 
Karlově náměstí). 
Všechna obvinění padla 
v souvislosti s dodávkou 
stravovacích služeb od 
fi rmy Eurest, jejíž bývalý 

inzerce

ZA VŠECHNO PRÝ MŮŽE TAJEMNÝ VELRYBÁŘ

LOMECKÝ 
Starosta 
(TOP09)

HORÁČEK 
Velrybář
(ČSSD)

HODEK 
Radní

(ČSSD)

STŘÍTESKÝ
Poradce 

radního Hodka

TVRDOŇ 
Manažer  
(Eurest)

manažer Antonín Tvr-
doň patří také mezi ob-
viněné.
Skandál má dopad na tvr-
dé jádro moci v Praze 1,
jímž je propojení TOP 09, 
ODS a ČSSD.  Je tu i další 
skandál se zakázkami od 
kolotočáře Kočky (příště).
Razie proběhly také v ne-
mocnici Na Bulovce.
 

Staroměstské noviny, 
březen 2017

DOCELA NEDÁVNO: 
RAZIE NA RADNICI
Policie zatkla 28. února 2017 šéfa místní ODS, zas-
tupitele Martina Skálu u něj doma. Pak jeli ozbro-
jenci z Útvaru pro vyšetřování organizované-
ho zločinu na radnici MČ Prahy 1, kde zapečetili 
kanceláře (Martina Skály a Michala Valenty z ODS, 
předsedy komise pro obchod a služby) a zabavili 
stohy dokumentů. Martin Skála (ODS), blízký spo-
lupracovník starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 
09) a předseda fi nančního výboru radnice, strávil 
několik týdnů ve vazbě. Nyní vše řeší soud. 

Víte, že...
Za přijetí úplatku 
hrozí podle § 331 

až čtyři léta vězení.

OBVINĚN

OBVINĚN

ZELENÁK 
Ředitel 

nemocnice

OBVINĚN

VAZBA

O FOUS JÁ NIC, JÁ MUZIKANT

Pro více informací volejte: 777 122 009 (Martin)

PAMĚTNÍ DESKA PRO HUGA HAASE
Vážení čtenáři. 
Máte - li chuť, budeme velmi rádi, když při-
spějete jakoukoliv částkou na výrobu a umís-
tění pamětní desky Huga Haase na jeho rod-
ný dům v Bezručově 5 v Brně. Vždyť jedi-
nečný Hugo byl přece z Brna! Za spoluúčast 
na této mimořádné události vám srdečně 
děkujeme.         Vaše StaroBrněnské noviny.

Do poznámky napište: Hugo Haas - deska.

Transparentní účet StaroBrněnských novin: 
9442810001/5500. 

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

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

257 531 839
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RUKOVĚŤ VOLIČE

okolský slet se nám vydařil po všech 
stránkách. I to, že jsme nezapomněli na 
rok 1956, kdy komunisté sokolskou or-
ganizaci zrušili. 

Ta komunistická strana, díky které, jako její člen, 
začal svojí profesní kariéru v podniku zahraničního 
obchodu součastný předseda vlády, který se bude 
po třiceti letech opět ptát svých soudruhů, jak má 
vládnout. 
Je Sokolům ke cti, že pískotem vyjádřili svůj názor 
na svoji minulost i současnost. Na stadionu v Edenu 
nepískali ale všichni. Například náš pan starosta ne-
zapískal. Byla to pro něj taková malá patálie. 
Být na tribuně kousek vedle předsedy vlády, těšit 
se na celostátní propagaci své osoby a oni Bratři 
a Sestry Sokolové začnou při vyslovení jména jeho 
souseda pískat. Nečekali jsme, že si pan starosta 
Prahy 1 vloží prsty do úst a začne pískat také. Ale 
musel pan starosta Prahy 1 a místostarosta Sokola 
panu Babišovi tleskat? 
Jak je to s hodnotami, kterými se zaštituje TOP 09?

Váš Jeroným Pražský 

Kdo pískal a kdo ne
na Sokolském sletu
S

9Místní volby 5. a 6. 10. 

Znáte ho? Tento 
pejsek nalezen 

na Národní

NOVÉ ZPRÁVY 
ZE STARÉHO MĚSTA 

Na Národní byla naleze-
na fena, táhla za sebou 
vodítko, asi zdrhla. V ne-
děli 8. července v podve-
čer ji našel brácha. Třeba 
ji někdo poznáváte. JE 
V ÚTULKU V TROJI. 

Magdaléna Němcová
Nebo volejte Staro-
městským novinám 
na tel.: 777 556 578

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa Karásek: 
Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, 
nyní nezávislý 
zastupitel (též díky 
podpoře Malo-
stranských novin). Napište Sváťovi o tom, co vás tíží, nebo těší: redakce@staromestskenoviny.eu

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
Dne 19. května zesnul v 91 
letech Ernst Sieber - evan-
gelický pastor z Curichu.
Smysl tohoto článku je 
v tom, že tento dobrý člověk 
není jenom Curicháč, má 
evropskou, ba světovou di-
menzi. Jeho hloubka, jeho 
starost o bezdomovce a lidi 
závislé na drogách a jeho 
smysl pro humor, to dělá 

dobrého člověka. On vyvá-
děl církev ze své ulity a kladl 
důraz na lidi „tam venku” 
na ulici. 
On říkal, co to povídám, on 
žil - že pomoc mají všichni 
zapotřebí, ať už jsi křesťan, 
muslim nebo ateista. 
V roce 1980 při eskalaci 
mezi demonstranty a policií 
šel se svým oslem mezi ty 
dvě fronty a zklidňoval je. 
On říkal: „Občanská nepo-

slušnost je třeba, aby mohl 
život jít dál.” 
V roce 1991 se stal Ernst 
Sieber poslancem Švýcar-
ského parlamentu a pove-
dl se mu husarský kousek: 
Lidé závislí na drogách 
dostávali zdarma metadon 
a drogy. Vše platil stát, a tím 
se vyvrátili dealeři. Od těch 
dob je od dealerů pokoj -
- a trvá 30 let. Jak je to jed-
noduché. 

Pastor Sieber toho udělal 
mnohem víc než se mi po-
dařilo zde sepsat. Na hrob-
ním kameni bude nápis, je-
hož autorem je Ernst Sieber 
sám: „Kampf ihr weiter, 
ich bin heiter.” Pokusím se 
o volný překlad: „Vy bojuj-
te, ještě není dobojováno, 
já mám vystaráno.” Ještě 
volnější překlad: „Vy dál 
bojujte, já mám zdrávas, 
tož zdrávkujte. ”

PASTOR

EXKLUZIVNĚ. Jediný král na světě, který umí 
česky. Král Kambodže Norodom Sihamoni osla-
vil nedávno 65. nerozeniny. GRATULUJEME!
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„Praha je můj druhý do-
mov. Pro mě je nejkrás-
nějším městem světa, bo-
hatství její historie je pro 
mě oslňující. Léta dětství 
a mládí, která jsem tu pro-
žil, patří k nejkrásnějším 
létům mého života,“ vzká-
zal Staroměstským novi-
nám král Kambodže Noro-
dom Sihamoni. 
Na Malé Straně studoval 
balet na Akademii múzic-
kých umění, která tehdy 
sídlila ve Valdštejnském 
paláci.
„V dotaznících měl tehdy 
mladý Sihamoni uvedeno 
v kolonce povolání matky: 
V domácnosti. Povolání 
otce: Král,“  vzpomíná ba-
letní mistryně a pedagožka 
Renata Sabongui, která je 
s králem Sihamonim do-
dnes v denním kontaktu.
V Praze jeho Veličenstvo 
Sihamoni studoval v letech 
1962 - 1975. Přijel sem jako 
devítiletý. Jeho otec No-
rodom Sihanuk požádal 
v roce 1962 prezidenta 
Antonína Novotného, zda 
by jeho syn mohl studovat 
v ČSSR. Novotný souhlasil 
a princ dostal vládní sti-
pendium. Mladý princ (na-

rozen 1953) přijel do Česko-
slovenska v červnu 1962. 
Zpočátku bydlel na kam-
bodžském velvyslanectví 
a nastoupil do 3. třídy Zá-
kladní školy v Dejvicích, 
v ulici Majakovského, poz-
ději do školy Brána jazyků 
v Mikulandské ulici na Sta-
rém Městě.
Sihamoni měl velké pohy-
bové nadání a miloval ba-
let. Proto chodil často do 
Národního a Stavovského 
divadla. Základní školu 
ukončil v roce 1967 a pokra-
čoval ve studiu na Pražské 
konzervatoři. V roce 1968 
se zúčastnil se svými 
spolužáky demonstrací 

proti okupaci. Od roku 
1971 Sihamoni studoval 
tanec, hudbu a divadlo na 
Akademii múzických umění 
(AMU) v Praze. Tu dokončil 
v roce 1975. 
Po pádu Rudých Khmerů 
byla v Kambodži obnovena 
monarchie a Sihamoni se 
vrátil do vlasti. V Praze byl 
naposledy v roce 2011, kdy 
dostal čestné občanství.
„Byla pro mě velká čest se 
s ním osobně setkat,“ říká 
exstarosta Petr Hejma. 
„V Kambodži jsem mu jako 
dárek k 55. narozeninám 
předal kopii vysokoškolské-
ho diplomu. Ten původní mu
zničili Rudí Khmérové.“ 

KAMBODŽSKÝM králem 
zvolila Sihamoniho trůnní 
rada  roku 2004, ač se na 
rozdíl od svých sourozen-
ců neangažoval v politice 
a dával přednost umění. 
Klíčové bylo doporučení 
odstupujícího panovní-
ka, jeho otce Norodoma 
Sihanuka. Přízeň 15 mili-
onů poddaných si získal 
důstojností, pokorou a ti-
chým šarmem.

BLAHOPŘEJEME JEHO VELIČENSTVU 
K NAROZENINÁM. AŽ ŽIJE KRÁL SIHAMONI! 

Text: ONDŘEJ HÖPPNER

JEHO CESTA NA TRŮN

EXKLUZIVNĚ 
PRO STAROMĚSTSKÉ NOVINY

Král Sihamoni 
v Národním divadle
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Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1918)Svatba s Růženkou (1/2)

„Vystavíme pěknou vilu, to bude nejlepší 
svatební dárek pro moji Růženku!“

„Hotovo, ale jakou barvou ji natřít? 
Růženka miluje vášnivě červenou!“

„Dělníci usilovně pracovali 
a natíral a natírali...“  

Kalendárium 
Starého Města

Václav 
Havel

STAVITEL

Antonie 
Nedošinská

HEREČKA

ČERVENEC

● Stanislav Neumann 
*16. 7. 1902 Praha 
†19. 2. 1975 Praha
Herec Národního divad-
la. Syn S. K. Neumanna. 

● Ludvík Čelanský 
*17. 7. 1870 Vídeň 
†27. 10. 1931 Praha
Dirigent Národního 
divadla

● Antonie 
Nedošinská 
*26. 6. 1885 Praha 
†17. 7. 1950 Poděbrady 
Herečka, představitelka 
maminek, babiček 
a bodrých žen z lidu. 

● Eva Vrchlická 
*6. 3. 1888 Praha 
†18. 7. 1969 Praha 
Herečka, překladatelka, 
dcera J. Vrchlického. 
 
● Josef Ehrenberger 
*22. 7. 1815 Korouhev 
†7. 2. 1882 Praha
Kněz a spisovatel. 

● Václav Maria Havel 
*12. 9. 1897 Zběšičky 
†22. 7. 1979 Praha
Stavitel. Spolumajitel 
paláce Lucerna. Otec 
prezidenta V. Havla.

Eva 
Vrchlická

PŘEKLADATELKA

Stanislav 
Neumann

HEREC

Pokračování příště
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BLAHOPŘEJEME JEHO VELIČENSTVU 
K NAROZENINÁM. AŽ ŽIJE KRÁL SIHAMONI! 

Král Sihamoni 
v Národním divadle

Princ
Sihamoni 
s českými 
opatrovnicemi

Princ 
Sihamoni 
tančí v opeře 
Louskáček

Král Sihamoni 
s exstarostou  Prahy 1

Petrem Hejmou 

Princ Sihamoni 
s pampeliškou

Norodom 
Sihamoni 
na trůně

VZPOMÍNKA PETRA HEJMY

Král Norodom Sihamoni přijal čes-
kou delegaci (za Prahu 1) ve svém 
paláci v Kambodži v roce 2008. 
Delegace v čele s Renatou Sabongui při-
jela králi popřát k narozeninám. Jako dá-
rek dostal král dvě představení - baletní 
a operní. V Národním divadle v Phnompenhu 
pak měl tehdejší starosta Prahy 1 Petr Hejma 
před nabitým sálem proslov v khmerštině. 
Napsal mu ho známý, co tam studoval, vý-
slovnost ho učili pokojské a zahradníci. Král 
tenkrát porušil etiketu a přišel na hosty jeviš-
tě. Byl to pro všechny úžasný zážitek. 

NA NÁVŠTĚVU U KRÁLE
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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.

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.

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
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

PŘIPRAVUJEME
● Účast na akci ZAŽÍT 
MĚSTO JINAK sobota 15. 9.
● Toulky: Havelské 
město, kostel sv. Havla 
a zvon Václav, Dějiny 
prostituce Starého Města, 
Nový Svět.

DOPORUČUJEME
● Pondělky: Muzikanti 
z Kampy v Domečku.
● Vždy třetí pondělí 
19-23 h: Zpívání v Šatlavě 
bez kouře.
● Středy: Franta Krupka 
& comp Nicolasbar 
(Tržiště 10).
● Čtvrtky: Muzikanti 
z Kampy v Nicolasbaru 
a v Šatlavě.
● Vždy druhou neděli 

(8. 7.) 16 - 19 h JAM 
JAZZ v Domečku. 
Staří jazzmani a mladé 
zpěvačky.
● Neděle 19 h hraní 
v kavárně Čas.
● Sobota 22. 9., 14 - 22 h 
X. MALOSTRANSKÉ  
VINOBRANÍ - Dozvuky 
horňáckých slavností 
v parku na Kampě.

STARÉ MĚSTO, JOSEFOV

Akci pořádal významný 
spolek KampaNula, uvá-
děli ji Petr Hejma a Petr 
Burgr z hnutí My, co 
tady žijeme. 
„Krásně se to všechno po-
vedlo, máme velkou ra-
dost,“ shodli se. 
K prostírání dobrot na 
společný, 40 metrů dlou- 
hý stůl s bělostným 
ubrusem, přispěly místní 
instituce, fi rmy, kluby, re-
staurace a vinárny nejen 
z Malé Strany, ale také 
jednotlivci, osobnosti, ob-
čané. Přišlo více než 600 
sousedů. Součástí akce 
byla prodejní výstava ob-
razů zrakově postižených 
dětí Nadace Artevide. 
Výtěžek poslouží k ná-
kupu školních pomůcek 
pro Konzervatoř Jana 
Deyla a Nadaci Artevide.

Čtvrtek 6. září 17 - 20 h

NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ
výtěžek pro zdravotně postižené z Prahy 1, 

v rámci akce Betlémská kulturní noc

PROSTŘENÝ STŮL Spolek KampaNula uspořádala ve spolupráci s Nadací 
Artevide na Malostranském náměstí dne 22. 6. Prostře-
ný stůl. Výtěžek šel na dobročinné účely.

PROSTŘENÝ STŮL NA 
MALOSTRANSKÉM NÁMĚSTÍ

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

Muzikanti 
z Kampy

Burgr, Hejma, 
Kučera

Malostranské 
náměstí

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
HejmaHejmaHejma Burgr

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
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SN číslo 6, 
květen 2018

www.
staromestskenoviny.eu

CHRAŇME TRADIČNÍ RODINU

Nebývalou odezvu u sou-
sedů vyvolala moje glosa 
v Malostranských novi-
nách. Vyjádřil jsem zde 
svůj názor na připravova-
nou změnu Občanského 
zákoníku, ve kterém má 
být nahrazen pojem „muž“
a „žena“ pojmem „oso-
ba“ - aby význam pojmu 
manželství nebyl vyhra-
zen jen pro svazek muže 
a ženy (Celý text najdete 
na www.malostranskeno-
viny.eu, MN7, str. 9). 

Některými poslanci na-
vrhovaná změna je už 
posvěcena vládou (ANO). 
Jde o další krok, jak po-
stupně rozvrátit naše tra-
diční hodnoty. V tomto 
případě institut rodiny.
Život každého z nás má 
samozřejmě své osobní 
peripetie. 
Pokud však budeme po-
stupně rozkládat pilíře, 
na kterých je postavena 
tradice našeho evropské-
ho způsobu života, nastu-
pujeme na cestu do pekel. 
Že v Praze nejsou parky 
plné afrických migrantů 
čekající na příležitost, jak 
se dostat dál na sever Ev-

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).

ropy, ještě neznamená, 
že se nás to netýká. Ně-
kteří současnou situaci 
v Evropě nazývají „vál-
kou hodnot“.  Pokud k ní 
budeme přistupovat tak-
to, nemůžeme takovou 
válku vyhrát. 
Abych nebyl nařčen z ne-
tolerantního konzervati-
smu, zacituji závěr, kte-
rým jsem zakončil svůj 
příspěvek v sesterských 
novinách: Mám mnoho 
přátel, kteří jsou, jak se 
říká „jinak orientovaní“. 
Vesměs to jsou vynika-
jící a úspěšní lidé a sami 
odmítají to, o co tady ve 
skutečnosti jde: Rozvrá-

tit institut manželství 
a tradiční rodiny.

SN červenec 2018
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Prostranství před 
hotelem InterConti-
nental v Pařížské uli-
ci se nedávno dostalo 
do hledáčku médií. 
Dravá developerská 
skupina pana Křetín-
ského se tam totiž roz-
hodla vystavět sed-
mipatrovou budovu. 
Historicky tam do roku 
1945 domy byly, tak proč 
nevyužít každý dosud 
volný centimetr čtvereč-
ní? Mediální hvězdou se 
následně stal i starosta 
Lomecký, který se vyprsil 
v tričku Stop stavbě a ne-
chal se slyšet, že výstavbu 
za žádnou cenu nepovolí. 
Člověk by málem uvěřil, 
že v případě potřeby sám 
demonstrativně ulehne 
pod bagry. 
Záchvat aktivismu však 
starostu záhy opustil. 

Obvykle se předvoleb-
ní sliby porušují až po 
volbách, ale pan staros-
ta prokázal mimořádný 
politický talent, když to 
zvládl nejenže před vol-
bami, ale ještě během je-
diného měsíce. 
Na červnovém jednání 
zastupitelstva totiž zve-
dl ruku pro zastavění 
piazzety. Respektive do-
poručil zastavět plochu 

Nová stavba v Pařížské: 
Jak starosta svlékl triko

jednopatrovou budovou, 
ale zároveň odhlasoval 
připomínku k metropo-
litnímu plánu, aby byla 
Pařížská ulice čtvrťovou 
třídou, což znamená na-
výšení okolních budov 
o dvě patra. 
Takže se můžeme do-
čkat minimálně tří pater 
a od třech to k sedmi 
není tak daleko… Místu 
asi ani nepomůže, že se 
z něj magistrátní radní 
rozhodli udělat náměstí 
Miloše Formana. 
Jak známo, developeři 
mají na Praze 1 zelenou. 
Stavbě tak může zabránit 
snad jedině Golem, který 
se podle některých záha-
dologů právě na tomto 
místě bývalého židovské-
ho ghetta nachází. Jak 
to všechno asi dopadne, 
tipnete si?

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Náměstíčko 
z okna hotelu 
InterContinental

Každopádně to, že není 
neurologie Na Františku, 

se dotklo bolestně kdeja-
kého obyvatele Prahy 1, 
včetně mě. Lítali jsme od 
čerta k ďáblovi a všude 
chaos a já musela v bo-
lestech poslouchat: „No 
když jste zrušili na Jed-
ničce neurologii...“ 
Já ji zrušila? Doufám, že 
nemocnice bude zase fun-
govat pro lidi.

Jarka Mašatová

Pište Sally: redakce@
staromestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Na Františku 
snad i pro lidi

Tradiční rodina: To 
nejcennější, co máme

Je libo elixír života, 
nebo rovnou eutanázii?

Filip Šebl, 
váš řemeslník 
ze Starého Města
Volejte: 774 525 421

Instalatérské, topenářské 
a výškové práce
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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

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

Kdo správně vyluští tajenku, dostane pivo nebo
limo dle vlastního výběru v Restauraci pod Petřínem 
(Hellichova 5, Malá Strana), ale nejdřív musí zavolat 
Monice (tel.: 777 556 578). Vyhrávají první tři luštitelé.

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

Na Hradě uvidíte 
Shakespeara

V rámci Letních Shake-
spearovských slavností 
můžete shlédnout na Letní 
scéně několik představení 
z pera W. Shakespeara. Od 
9. do 11. 8. a od 13. do 21. 8. 
např. představení Večer 
tříkrálový, ve kterém hra-
jí Tomáš Měcháček, 
Nela Boudová… Nebo 
od 25. do 31. 7. a 1. až 7. 8. 
Hamleta v titulní roli 
s Jaroslavem Pleslem.

Přihlaste malé 
umělce do HaFu

Od září je možné přihlásit 
děti do HaFstudia v Ost-
rovní. V Týdnu otevřených 
dveří od 10. do 14. září si 
můžete vyzkoušet zdarma 
kurzy divadelního i fi lmo-
vého herectví, pantomi-
my a pohybového divadla 
a také hudební a výtvarné 
kurzy. Na děti se srdeč-
ně těší lektorky Monika 

Nela
Boudová, 
herečka

Kamil
Střihavka,

zpěvák

Pohádkové prázdniny 
pro děti z Prahy
Nadace Pražské děti pořádá 
Pohádkové prázdniny v parku 
za Staroměstskou radnicí. Od 
23. do 25. 7. zde vystoupí míst-
ní Divadélko Romaneto např. 
s Vodnickou pohádkou…

Více: prazske-deti.cz

Tomáš 
Měcháček,

herec

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

K

Kulturní nást ěnka    
ČERVENEC - SRPEN

Koncert - 23. 7. od 19 h - KAMIL 
STŘIHAVKA & THE LEADERS 
ACOUSTIC BAND! - Střelecký ostrov 
- Parádní koncert parádního zpěváka 
s parádním hlasem. www.strihavka.cz

Dětem - 23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. od 8 do 
16 h - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR -  Muse-
um Kampa, U Sovových mlýnů 2 - Děti 6 
až 13 let. Zkušení lektoři - Kupka, Werich. 
Rezervace: rezervace@museumkampa.cz

Akce - Čt 2. 8. v 18 h - GALASOVA 
ČTVRTEČNÍ VEČERNÍ CYKLO-
JÍZDA - Sraz Folimanka, pod Nusel-
ským m. - Újezd, ZOO … Cíl: pivovar 
Kolčavka P 8. www.galas.borec.cz

Výstava - Do 14. 10. - HUDBA A PO-
HÁDKA - České muzeum hudby, Karme-
litská 2/4 - Vydejte se s námi za pohádkou 
do muzea. Komentovaná prohlídka k vý-
stavě 23. 8. v 17 h. www.nm.cz

Výstava - Dlouhodobě - SVATÁ 
ANEŽKA ČESKÁ A HISTORIE KŘI-
ŽOVNÍKŮ - Muzeum Karlova mostu, 
Křižovnické nám. 3 - Řádové oděvy, re-
produkce Puchnerova oltáře, portréty…

Výstava - Dlouhodobě - MUZEU 
KARLA ZEMANA - Saská 3 - Muze-
um mapuje Zemanovu tvorbu od prvních 
animací až po poslední tvůrčí období. 
www.muzeumkarlazemana.cz

Galasovy 
cyklojízdy

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

257 531 839

TLUSTÁ 
MYŠ

RESTAURACE

Všehrdova 19,  
tel.: 605 282 506

NEJLEVNĚJŠÍ KOZEL 
NA MALÉ STRANĚ!

KOZEL 11° 32 KČ!
Otevřeno po až pá 

11.30 - 24 h, so 12 - 24 h, ne 12 - 22 h

Höppner, Ivanna Balkov-
ská…

Tancujte v srdci 
Prahy

Pěkně si můžete zatan-
covat 30. 7. a 13. 8. od 19 h 
na Střeleckém ostrově. 
Přijďte na Tančírnu Art 4 
People na Střeláku. 

Staňte se 
mecenášem ND 

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

Na Střeláku 
to žije 

Střelecký ostrov přivítá 
umělce. Např. 23. 7 od 
19 h vystoupí Kamil Stři-
havka & The Leaders 
Acoustic Band! a 2. 8. 
od 19 h Bratři Ebeno-
vé. Více na www.letnak.cz
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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[ [
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Franz Kafka: PROMĚNA (XVI.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř dále čelí své nečekané proměně v hmyz

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

Kdyby tu tak byla sestra! 
Ta je chytrá; plakala už, 
když si Řehoř ještě klidně 
ležel na hřbetě. 
A prokurista, ten přítel 
žen, by si jistě dal říci; 

byla by zavřela dveře od 
bytu a v předsíni by mu to 
leknutí vymluvila. Jenže 
sestra tu právě není, Ře-
hoř musí jednat sám.
Nepřišlo mu na mysl, že 
ještě vůbec neví, jak se 
v této chvíli dokáže pohy-
bovat, ani to mu nepřišlo 
na mysl, že možná... 

Pokračování příště
Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Plakala, když už ležel

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, na jakém kos-
tele na Starém Městě je tato 
pamětní deska, připomínající 
obranu kostela řezníky? 
Nápověda: Patron poutníků

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Fotka medvěda je ze Staro-
městského náměstí ve městě, které 
připomíná lunapark.
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Slavné ženy
Herečka Národního divadla

Vlasta Matulová

Vlasta Matulová (1918 - 
1989) byla jedním z pilířů 
Národního divadla. Více 
jak osm let hrála (bez al-
ternace!) v legendární Ko-
čičí hře se svojí kamarád-
kou Danou Medřickou. 
I když o fi lmových rolích 

smýšlela celý život jako 
o vedlejším produktu, tak 
např. v Modrém závoji 
(1941), či v komedii Přijdu 
hned (1942) je skvostná. 
Jejím manželem byl vý-
znamný fi lmový produkč-
ní Jiří Šebor.

Dana 
Medřická, 
kolegyně

Ema 
Pechová, 

profesorka
Kočičí hra 
byla jejím osudem

Karel 
Hőger, 

kamarád

Denní menu 
za 99 Kč 

Výběr ze tří jídel 
s polévkou, 

malým pivem 
nebo 

malinovkou.
Otevřeno: 

denně 9 - 23 h
Adresa: 

Vítězná 530/11, Praha 1

www.starapraha.eu

INZERCE STARÉ MESTO POMOCÍ SMS
NÁVOD: Napište SMS: SN mezera INZ mezera TEXT INZERÁTU. 
SMS pošlete na tel. č.: 900 11 30. Cena jedné SMS je 30 Kč vč. DPH.

●Hledám práci v Praze 
v knihárně jako dělnice. 
Od 1. 9. 2018. Tel.: 728 
526 590.
●Hledám ubytování jen 
pro sebe v Praze s TV. 
E-mail: skopalova@volny.cz
●Hledám v centru Prahy 
prostor cca od 8 do 20 m2 
na prodejnu čokolád. Men-
ší - větší není podmínkou. 
Za nabídky děkuji předem. 
Tel.: 737 430 242.
●Doma práce. Žádný 
při ruce? Práce všeho dru-
hu až do střední velikosti. 

Jaroslav Doksanský Tel.: 
702 063 224 
●Kuchyňský poradce. 
Individuálně pomůžeme 
s realizací kuchyně. Kon-
zultace přímo na místě. 
www.truhlarstvi-luxra.cz. 
Tel.: 774 222 112.
●Zakázkové vybavení 
ordinací a zdravotnic-
kých zařízení. www.me-
dicamoebel.cz. Tel.: 774 
222 112.
●Vykoupím zachovalé 
pánské oděvy a doplňky. 
Tel.: 602 972 838

 Na vaši návštěvu se těšíme!
Tržiště 13, Malá Strana

tel.: 257 534 130,
      606 688 982

email: info@airtickets.cz

LESSER 

Radostné léto
přeje všem čtenářům

malostranská cestovní agentura

www.airtickets.cz

Přijďte naplánovat 
svoji cestu do zahraničí
osobně v pohodlí naší 
kanceláře, nebo nás 
kdykoliv kontaktujte.

VLADIMÍR 
KOPECKÝ: ENERGIE
Do srpna 2018 
Komorní výstava aktuál-
ních prací významného 
skláře a malíře.

RUDOLF NĚMEC: 
NEROZUMÍM UŽ 
NIETZSCHEMU
Do 9. 9. 2018 
Umělcovo tvůrčí období 
60., 70. a 80. let.

HOMMAGE 
À PETER VAJDA
Od 21. 7. do 30. 9. 2018 
Výstava je poctou vý-
znamné osobnosti slo-

venské i české kulturní 
scény.

MARIANA 
MACHALOVÁ-
JÁNOŠÍKOVÁ: 
MŮŽEŠ
Do 12. 8. 2018 
Nevidomá sochařka, kte-
rá své emotivní hliněné 
sochy, plastiky a reliéfy 
vytváří na základě hmatu.

VÝSTAVA NA 
ZÁMKU MORAVSKÝ 
KRUMLOV
Do 30. 10. 
Díla ze sbírky J. a M. Mlá-
 dkových, obsahující díla 

autorů české umělecké 
scény 20. stol.

DALŠÍ PROGRAM
23. - 27. 7. a 30. 7. - 3. 8. 
od 8 do 16 h. Příměst-
ský tábor. Pro děti 6 až 
13 let. Lektoři děti sezná-
mí s Františkem Kupkou 
v Museu Kampa, Janem 
Werichem ve Werichově 
vile nebo s uměleckým 
sklem v Portheimce… 
Lze i na jednotlivé dny. 
Cena je: 640 Kč/den, 
v ceně je oběd, sladká 
odměna a nápoj. 
Rezervace: rezervace@
museumkampa.cz

Praha 1, Malá Strana, U Sovových mlýnů 2, Tel.: (+420) 257 286 147

www.museumkampa.cz

Výstava poprvé komplexně představuje britského fotografa 
Cecila Beatona. Od 30. do 70. let dokumentoval soukromé 
okamžiky britské královské rodiny i osobnosti světové kultu-
ry a politiky. Jako slavný módní fotograf pro časopisy Vogue 
a Vanity Fair se dostal k módní tvorbě a vytvořil kostýmy pro 
fi lm My Fair Lady, za které získal Oskara.

Do 7. 10. 2018

CECIL BEATON: 
FOTOGRAF KRÁLOVEN

inzerce



Víte, že...
SPOLEK BARÁČNÍCI si dal za cíl uchovávat staré české tradice a zvyky stejně jako původní 
lidové kroje z Čech, Moravy a Slovenska. A tradice na Baráčnické rychtě pokračuje. Restaurace 
dál nabízí to nejlepší z českých pokrmů. Sál bude po rozsáhlé a kompletní rekonstrukci otevřen 
na podzim 2018. Můžete se těšit na novinky jako je videoprojekce a nové zázemí. 

Baráčnická rychta, Tržiště 23, Praha 1, Malá Strana. Telefon: 257 286 083. 
E-mail: info@baracnicka.cz. Otevřeno denně od 12 do 23 hodin. 

www.baracnickarychta.cz         Baráčnická rychtawww.baracnickarychta.cz         Baráčnická rychta

Žízeň zažene točené pivo jako křen 
značek Malastrana Original Pils, Pilsner 
Urquell a Svijany.

Posezení u večeře nebo jen tak u piva 
v pátek a v sobotu večer zpříjemní zpěvem 
a hraním naši harmonikáři s bohatým re-
pertoárem staropražských a lidových písní.

V letních měsících u nás v poledne 
ochutnáte nejen tradiční českou kuchyni, 
ale například i studené ovocné a zelenino-
vé polévky.

Těšíme se na Vás!

TRADICE 
NA BARÁČNICKÉ RYCHTĚ 

POKRAČUJE


