
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

Toto číslo vyšlo 
v nákladu 

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

inzerce

®

Staroměstské 
servírky

PANÍ NINA 
z pivnice U Zlatého slona 
(Havelská 9). Nese pečlivě 

ošetřené tankové pivo Pilsner 
Urquell 12° za pěnivých 37 Kč.

Cˇ ís. 6/ roč. V
15. června 2014 NOVINY

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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vše o Dvořákově 
měsíční misi čtěte 
na str. 6 a 7

Konec sTrÁŽnÍKŮ 
na KonÍch V UlicÍch?

nenechTe si UjÍT

str. 3
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TAJEMSTVÍ TAJEMSTVÍ 
KAFKOVY KAFKOVY 

vše o Dvořákově vše o Dvořákově 
měsíční misi čtěte měsíční misi čtěte 
na str. 6 a 7na str. 6 a 7

výročí
90 let 
 

Franz Kafka 
* 3. 7. 1883 
† 3. 6. 1924

Str. 6 - 7

NOVÁ FAKTA

HOTEL 
AUGUSTINE 

PRAGUE

THE

STRANA 11
LETENSKÁ 12 / 33

Vrah TaXiKÁŘŮ 
ProVoKUje DeTeKTiVY

str. 2

NOVÁ PÁTRACÍ HRA
sTaroMĚsTsKÝch noVin

str. 8

Adresa prodejny: 
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

Více informací na str. 9.

www.vcelarskaprodejna.cz    
www.vcelpo.cz                       
www.vcelarskastanice.cz

www.poliklinikanarodni.cz

Více info na str. 3

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

viz str. 4

Nabízíme širokou škálu značkových 
psacích potřeb nejen pro náročné 

klienty, ale i pro školáky.
www.penshop.cz

Více info na str. 12

Jedete do Brna? 
Rádi vás ubytujeme 
v našem hotelu 
v Nika Centru!
www.nikacentrum.cz

str. 
7

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

257 531 839

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Dočasná
s leva 20 %

Praha
fotografická
Výstava do 29. 6. 2014

Staroměstská radnice
str. 
10

fotografickáfotografická



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
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inzerce

Mohl se, jářku, potkat 
Kafka s Hrabalem?

anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Co? Pokud 
vím, tak žádná 

kafka nikde 
nehrabala!”

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

Slávek 
Janov

Odborník přes 
Rychlé šípy
„To by pak 

U tygra roztavili 
svými moudry 
i pivní trubky.”

anketa Staroměstských novin

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Jistě, ale velký 
Kafka by si 

s malým Hra-
balem asi moc 
nerozuměl.”

„Mohl 
a řekl by mu: 
Piš, chlapče, 

piš!”

radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Teoreticky 
ano, oba by na 
sebe s velkým 

úžasem podivu 
hleděli.” 

„Kafka mastil 
karty s Jiráskem 
U Fleků, zatímco 

Hrabal honil 
káču.”

Číslo měsíce

7
koní čítá stádečko, 
které vozí po Starém 
Městě strážníky. Koně 
jsou místními miláčky. 

Pište si tyto
noviny sami. Články


redakce@staromestskenoviny.eu
posílejte na adresu:

   Úvodník   Úvodník

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Staré Město - Muž, 
který brutálním způ-
sobem zavraždil tři 
řidiče taxi, si po třetí 
vraždě vzal auto své 
oběti a hrál si na ta-
xikáře. Hodinu a půl 
jezdil centrem Prahy 
a zřejmě i nabíral zá-
kazníky. Policie po
něm pátrá od 11. dub-
na, kdy zastřelil ranou
do týla dva taxikáře. 
Třetího prý popravil 
přímo v autě několik 
dní předtím.

Pouliční umělci se budou muset 
stěhovat, pokud chtějí zůstat umělci 

hrůza! Vrah taxikářů vozil 
zákazníky vozem své oběti

Staré Město - Krušné 
časy přicházejí na poulič-
ní umělce, kterých je na 
Starém Městě jak much. 
Radnice Prahy 1 chystá 
vyhlášku, která má ome-
zit například pro hudeb-
níky čas trvání produkce 

na jednom místě na 40 
minut s tím, že další mís-
to pro pokračování bude 
od předchozího vzdáleno 
v jednom dni nejméně 
150 metrů. 
Pravidla mají být mno-
hem tvrdší, než nařizu-

je vyhláška magistrátu 
hlavního města Prahy.
Pro zpřísnění magistrát-
ní vyhlášky hlasovalo na 
zastupitelstvu 29 z 29 za-
stupitelů. Zdá se, že čím 
blíže jsou volby, tím hla-
sitější je hudba.  

Opletalova - Develo-
per Flow East, který 
chce demolici domu na 
rohu Opletalovy ulice 
a Václavského náměstí, 
zažaloval o osm milionů 
korun důchodce, který 
podal protest proti li-
kvidaci objektu.

Chtějí po 
důchodci miliony

Pařížská - Tři muži 
přepadli luxusní kle-
notnictví Audemars 
Piguet v Pařížské ulici
a ukradli hodinky v hod-
notě několika milionů
korun. Prodavače spou-
tali, rozbili výlohu,  vzali
pět kusů hodinek a utek-
li. Zloději mluvili rusky, 
ale mohli to hrát.

Velká loupež 
v klenotnictví

Nové zprávy 
ze Starého Města

Vraždy taxikářů 
Petra S. (†42), 
Daniela C. (†26) 
a Milana P. (†58) 
spolu podle 
policie souvisí
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26 °C
červen: Když uvaří se 
káva vedrem sama, čas 
vyvětrat pod fousama.

Počasí 

Recept dle 
Dobromily

Prasečí bašta
Vem velkou prasečí kej-
tu a zbav ji všech štětin. 
Maso pak nasol a roze-
mli mlýnkem na kašičku. 
Tu zavři do hrnce, přidej 
zázvor a petružel...  

Ta to umí osolit!

 

Nechte hrnce vařit za vás

T      ak jsem dlouho ne- 
věděl, jestli jsem 
„mladej“ nebo „sta-

rej“. Ono těch mých 48 
je takový věk mezi. Tedy 
podle mě.
„Ale, pane Ondřeji, vy 
nám nějak kulháte! Co-
pak, copak? Máte nové 
boty?“ ptala se mě sou-
sedka na ulici.
„Ale kdepak. Mám artró-
zu třetího stupně, pani.“
„No to snad ne! Takovej
mladej!“  
Takže už to vím.
Kulhavý poutník vidí víc,
napsal Josef Čapek. Bel-
hám soumrakem domů 
a mžourám na orloj. Ne-
být šeroslepý, snad bych 
věděl, kolik uhodilo.

Kulhavý 
poutník

černý Superb, 
jímž vrah jezdil

Správná odpověď: Ano, Kafka zemřel roku 1924, Hrabal se narodil roku 1914

Senátor 
Martin Bursík
Váš soused, váš politik

Správná 
volba 

pro
Staré 

Město

Krakonoš 
doporučuje

Omluva
Milada Horáková je sym-
bol odporu proti totalitě 

komunistické strany. 
Omlouváme se za šotka 

z minulého čísla.
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Malý oznamovatel

Protože jsou to jediné noviny u nás, 
které se dají číst. Vycházejí pravidelně 
v nákladu 10 tisíc výtisků již od roku 
2010. Po celé Praze je přes 50 odběr-
ních míst. Čtenost je odhadována na 40 
tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

PÁDNÝ DŮVOD, PROČ INZEROVAT  
VE STAROMĚSTSKÝCH NOVINÁCH

inzerce
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Strážníci si pochvalují, 
že z koňského sedla vidí 

lépe na kapsáře.

Policie chce zmenšit stádo 
koní, které vozí strážníky

Staré Město - Vede-
ní Městské policie chce 
omezit službu jízdních 
strážníků na Starém 
Městě a v celé Praze 1. 
Prý je provoz koňských 
hlídek moc drahý.
Záměr vyvolal nevo-
li mezi občany, kteří si 
koně velmi oblíbili. Koně 
se těší velké přízni zejmé-
na u dětí. Občané se pro-
to obrátili na radnici Pra-
hy 1 a bylo jim přislíbeno, 
že se vše zdárně vyřeší.
Po vnitřní Praze jezdí 
sedm policejních koní.   
Strážníci si chválí, že 
hlídky na koních budí 
mnohem větší respekt 
a lépe se tak řeší přestup-
ky nebo domluvy. 

zÁMĚr VYVolal neVoli Mezi oBčanY

Koně jsou 
miláčci dětí 
a naopak

Dívka ze str. 3

ště

Berta Pestrá ze Železné při 
propagační akci  Prsten musí 

mluvit za Vás. Vdala se až v 89 
letech za ptáčníka Joudu (65).

rok 
1914

Řekni 
Ř!

TeMnÁ BerTa: ProPaGÁTorKa 
TzV. PTačÍch PrsTenŮ

v PraZe 1
POJĎME 

DO TOHO!PeTr 
HeJMa www.starostove-nezavisli.cz

MUDr. Martin Jan 
Stránský MD, ředitel 
Polikliniky na Národní, 
odpovídá na vaše dotazy:

Jsme tu, abychom řešili i ty 
nejintimnější problémy. Nově 
nabízíme komplexní urologic-
kou ambulantní péči pro muže 
i ženy. MUDr. Petr Holý po-
skytuje preventivní vyšetření 
k zajištění včasného záchytu ná-
dorových onemocnění (ledvin, prostaty, mo-
čového měchýře, varlat), poradenství v oblasti 
poruch močení či vyšetření akutních i chro-
nických infekcí močových cest. Pomůže Vám 
i při zúžení předkožky nebo zánětlivých one-
mocněních penisu, poruchách močení (zejmé-
na při podezření na zvětšení prostaty) či při 
nejasných bolestech pánve nebo zad v oblasti 
ledvin. Objednejte se a my Vám pomůžeme!

Poliklinika na Národní, 
Národní 9, 110 00 
Praha 1

U nás najdete pro-
fesionální zdravotní 
péči poskytovanou 22 
odborníky různých 
oborů včetně odběro-
vé stanice. 

Jsme tu pro vás.

Pro další dotazy: 
poliklinika@narodni.cz

Poliklinika na Národní

Tel: + 420 222 075 120
Fax: + 420 224 128 489

www. poliklinikanarodni.cz

Vážení a milí spoluobčané! 

Vyměním 1 + kk            
v samotném centru 

Brna za jakýkoliv byt 
v centru Prahy. 
Dohoda jistá. 

Telefon: 602 791 551.

VÝMĚNA BYTU
BRNO - PRAHA            

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

Dotazy posílejte na e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Dočasná
s leva 20 %
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P.F. 2014

NA OTÁZKY ČTENÁŘŮ ODPOVÍDÁ 
OlDŘiCH lOMeCKÝ, STAROSTA

&Otázky   odpovědi

Otázka čtenáře: 
Proč byla výstava o ves-
mírných technologiích 
umístěna právě na Pala-
chově náměstí?
Odpověď starosty:
„Lepší a důstojnější mís-
to pro představení špič-
kové vesmírné techno-
logie si nelze představit. 
Vždyť Staré Město je ro-
dištěm české vzdělanosti, 
domovem nejstarší stře-
doevropské univerzity, 
Univerzity Karlovy. Zde 
vzniklo nejstarší vysoké 
učení technické v Evro-
pě, dnes ČVUT. 
Je sídlem nejstarší české 
učené společnosti, České 
akademie věd. Kde by byl 
dnes kosmický výzkum 
bez astronomů Brahe 
nebo Koperníka, kteří tu 
žili a pracovali? Ke Staré-

Posílejte své otázky na 
známou adresu: 

redakce@
staromestskenoviny.eu

mu Městu špičková věda 
a výzkum, a ten kosmický 
zvlášť, vždy patřily. 
Jsem moc rád, že může-
me představit naši měst-
skou část nejen jako úze-
mí památkových skvostů 
a hospod, ale i centrum 
české vzdělanosti. 
Organizátoři prestižní 
mezinárodní interak-
tivní putovní výstavy 
European Space Expo, 
která představuje kos-
mické aktivity a aplikace 
s dopadem na náš kaž-
dodenní život, tak prá-
vem vzdali hold tomu, že 
jednou z kolébek těchto 
technologií je právě Staré 
Město.

Vesmírná výstava 
na starém Městě

Ředitel paroplavby 
Štěpán rusňák zve 
na projížďku

Milí Staroměstští, 
ve druhé polovině června 
můžeme očekávat ALOISKÉ 
SUCHO (19. 6. - 23. 6.). Říká 
se: NA SV. ALOISE, POSEČ 
LOUKU, NEBOJ SE. 
Letní slunovrat přichází 21. 6.
O svatojanské noci se setká-
vají lidé s duchy, otevírají se 
skály a konají se jiné magické 
divy. NA SV. JANA, OTVÍRÁ 
SE LÉTU BRÁNA. Přelom 
června přináší výrazně teplé 
PAVLOVSKÉ LÉTO (28. 6. - 
6. 7.), je to počátek žní.
Parníky pražské paroplavby 
i motorové lodě PRAGUE 
BOATS pro Vás vyplouvají po 
celý červen a celé prázdniny 
na úchvatné hodinové plav-
by z KAMPY, od ČECHOVA 
MOSTU, z HOLLARU, RA-
ŠÍNOVA NÁBŘEŽÍ i z ČER-
TOVKY od MUZEA KARLA 
ZEMANA. 
Zlatým hřebem je plavba na 
nejmodernější pražské lodi 
GRAND BOHEMIA z Kampy 
a tradiční víkendové plavby 
parníkem na SLAPY a linka 
do ZOO.  Těšíme se na letní 
viděnou na palubě! Ahoj!

NOVINKY 
OD KORMIDLA

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

ČERVNOVÁ POVODEŇ
Červnová velká voda se 
prohnala Prahou. Parní-
ky ji přečkaly bez úhony 
na Rašínově nábřeží. 

KŘEST NOVÉ ZNÁMKY
Dne 12. 6. pokřtil staros-
ta O. Lomecký na palubě 
parníku Vyšehrad no-
vou známku České pošty 
s parníkem František Jo-
sef I. a novou knihu Mi-
roslava Huberta Historie 
založení pražské osobní 
paroplavby v roce 1865.

RIVER SIDE CROSS 
Dne 17. 6. v 16 h se koná 
exhibiční slalomový zá-
vod s Vávrou Hradílkem 
na Rašínově nábřeží. 
Přijďte podpořit olympij-
ského šampióna! 

KARDINÁL NA PALUBĚ
Dne 29. 6. vypluje parník 
Vltava z Davle na místní 
ostrov během Kiliánské 
poutě s kardinálem Do-
minikem Dukou na pa-
lubě.

NOVÝ SPRÁVCE 
NÁPLAVEK

Paroplavba přeje panu  
Danielu Hagenovi při 
správě náplavek nekle-
sající hladinu elánu, tr-
pělivost, rozhodnost při 
vyjednávání a hlavně ne-
zkorumpovatelnost. 

LETŇÁK BESEDY 
NA STŘELÁKU

Letní scénu Malostran-
ské besedy obohatila po 
červnové velké vodě nová 
loď. Bude sloužit pro 
koncerty na vodě i jako 
občerstvovací stanice pro 
návštěvníky ostrova a ko-
lem plovoucí lodičky.

www.paroplavba.cz, www.prague-boats.cz, www.prazske-benatky.cz, www.prague-fi ne-dining.cz
Darujte plavbu parníkem kamarádovi nebo milé. Podrobnosti zde:

Nové odpadkové koše 
samy zavolají popeláře
Staré Město - Patnáct 
odpadkových košů na 
solární pohon má být 
v těchto dnech instalová-
no v centru Prahy. Jsou 
poháněny sluncem a sa-
my zavolají popeláře, 

když jsou plné. Jeden 
supermoderní koš stojí 
cca 50 tisíc Kč. Podob-
né měli v americké Fi-
ladelfii. Za pár dní tam 
někdo solární panely po-
sprejoval nebo ukradl.

nové koše jsou 
na solární energii

● Otvíráme 27. 6. 2014 v 11 h 
na náplavce pod Tančícím domem 

● bude součástí linky do ZOO! 
● nejvzácnější exponáty: sumec Jirka, 

rak Honza a úhořice Petra

JirKa

Staré Město - Zájem 
o volby na Starém Městě 
(a celé Praze 1) byl sice 
výrazně nad celorepubli-
kovám průměrem (18 %), 
ale i tak byl tak malý, že 
rozhodoval každý hlas.
Volby v Praze 1 suveréně 
ovládla koalice TOP 09 
a STAN, když nejvíce hla-
sů ze všech získal exmini-
str spravelnosti Jiří Pospí-
šil (TOP 09 - STAN): 608 
hlasů. Samotný Pospíšil 
získal víc hlasů než ANO, 
které skončilo druhé (599 
hlasů) a třetí ODS (590 
hlasů). TOP 09 a STAN 
získaly 2 017 hlasů. 

evropské volby na starém Městě:
Drtivé vítězství ToP 09 a sTan

EXPOZICE VLTAVSKÝCH 
RYB NA NÁPLAVCE: 

TO  JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI!

volby do 
evropského 
parlamentu

proběhly 
23. a 24. 5. 
(graf je pro 

celou Prahu 1)

Platných volebních 
lístků: 6 171

HONZA

PeTra
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Žhavé zprávy z vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RADNIČNÍ ZPRAVODAJRADNIČNÍ ZPRAVODAJ

Pracovník 
měsíce

Tuto 
stránku 
sponzoruje 
MČ
Praha 1

červen
Jiří 
Doležal 

Když je potřeba doplnit 
kancelářské potřeby (pa-
pír do tiskárny, náplně do 
sešívačky, obaly, desky, 
ořezávátka atd.), tak se
dostanete do skladu k Jir-
kovi, který vždy s úsmě-
vem vše připraví.

referent 
majetkové 
správy

Zpravy

Žhavé zprávy z vodičkovy 18. Tel. na radnici: 221 097 111, www. praha1.cz
RRRRR
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facebook stránka
wwww.facebook.com/praha1

Galerie 1
www.galerie1.cz

Měsíčník Praha1
www.paraha1.cz/měsicnik

youtube kanál
www.praha1.tv

Vítání občánků
Pak pošlete na radnici jméno a příjmení dítěte, 
datum jeho narození a adresu trvalého bydliště 

(popř. kontaktní adresu, pokud je odlišná).

E-MAIL: radka.jirikova@praha1.cz 
POŠTA: Odbor Kancelář starosty, 
oddělení kultury, Vodičkova 9, 
115 68 Praha 1, k rukám Radky 
Jiříkové. 

Chcete svou ratolest slavnostně uvést 
mezi občany naší městské části? 

Do hlavičky „Vítání občánků“. Každý odesílatel 
bude písemně kontaktován.

INFORMAČNÍ 
KANCELÁŘE

Prahy 1  jsou tu pro vás!

Vodičkova  18,  tel.: 221 097 280

podávání informací ● příjmová pokladna 
(jen Vodičkova ul.) ● ověřování podpisu a opisu 

s listinou ● Czech POINT ● podatelna

Otevřeno od pondělí do soboty vždy od 8 h
Malostranské náměstí 22, tel.: 221 097 200

Otevřeno od pondělí do pátku vždy od 8 h

Do této rubriky nominuje 
Veronika Blažková, tisková 
mluvčí MČ Praha 1. Posílej-
te jí své tipy na „Pracovníka 

měsíce“ na adresu: 
veronika.blazkova@

Praha1.cz

STRUČNĚ 
Z RADNICE

Dětský den
Na konci května uspořá-
dala MČ Praha 1 na Žofí-
ně Dětský den. Jmenoval 
se Se zvířátky.

Slavnosti Navalis
Už pošesté hostila Praha 
1 svatojánské slavnosti 
Navalis, které každoroč-
ně připomínají památku 
českého světce Jana Ne-
pomuckého. Proběhla 
slavnostní mše v katedrá-
le sv. Víta, pak šlo procesí 
na Karlův most.

Nový obchod
Dobročinný obchod s da-
rovaným zbožím na pod-
poru služeb pro mládež 
byl otevřen v Biskupské 
ulici 1. Finančně ho pod-
pořila dánská nadace, 
Městská část Praha 1, jež 
poskytla nebytový pro-
stor. 

Vida,  Florentinum
„Florentinum - to je zvět-
šení veřejného prosto-
ru a jeho osvobození od 
ohyzdné budovy bývalé-
ho Rudého práva,“ pro-
hlásil starosta Prahy 1 
Oldřich Lomecký při ot-
vírání komplexu budov 
na Florenci.

Víte, že...
Královské město Praha 

v roce 1784 tvořily: 
Hradčany, Malá Strana, 

Staré a Nové Město.

Den Prahy 1 roztančil 
pasáže a chodníky

Pěkně se to vše násobilo v zrcadlech pasáží
Letos byl Den Prahy 1 
spojen s 230. výročím 
vzniku Královského hlav-
ního města Prahy. Do 
oslav se v polovině květ-
na v pasážích u Vodičko-
vy ulice zapojila divadla 
ABC a Rokoko. Děti byly 
nadšené z dílen, pohá-
dek, chůd nebo malování 
na obličej. Dospělí si pro-
hlédli divadelní zákulisí, 
výstavu fotografi í staré 
Prahy, ukázky tance a ne-
chali se i vyfotografovat 
v kostýmech. Zabrat jim 
dal kvíz, který přibližoval 
jednotlivé části Prahy 1,
včetně historických osob-
ností.

Starosta lomecký 
rozdává balónky 

na Dni Prahy 1

Úřednická 
anekdota

Úředník na penzi potká své-
ho někdejšího šéfa, který je 
také v důchodu. „Šéfe, ne-
mohu žít bez práce. Koupil 
jsem si ve sběru pár kilogra-
mů spisů a doma je zpraco-
vávám.” „Výborně! Až je vy-
řídíte, přineste mi je prosím 
k podpisu.”
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Víte, že
Franz Kafka se narodil 

3. 7. 1883 v Praze. 
Zemřel na tuberkulózu 
3. 6. 1924 v Kierlingu.

Dora 
Diamantová, 

družka

Marcus 
Hajek, 
lékař

lidé kolem 
Kafky krátce
před smrtí

Sanatorium 
profesora Hajeka

Kafka (sedící druhý 
zprava) na jedné
z posledních procházek.

robert 
Klopstock,

přítel

Max
brod,
přítel

Stála Kafkovi 
po boku pos-
lední rok 
jeho života. 
Chtěli jet do 
Palestiny. 
Jeho rukopisy 
nespálila, ač 
si to přál.
Kafkův přítel, 
který ho držel 
za ruku, když 
umíral. Chtěl 
Kafku léčit 
klasickou me-
dicínou, ale 
on i Dora byli 
proti.

Chtěl Kafku 
léčit klasickou 
medicínou, 
ale Kafka 
nechtěl. Odjel 
z jeho kliniky 
do sanatoria, 
kde záhy 
zemřel.

Kafkův 
pražský přítel. 
Vydal romá-
ny, které měly 
podle Kafko-
vy závěti být 
zničeny (Pro-
ces, Zámek, 
Amerika).

Deštivý dubnový den 
roku 1924. Smrtelně 
nemocného Kafku 
odvážejí v otevřeném 
voze do vídeňského 
sanatoria. Kafkova 
přítelkyně Dora ho 
chrání před deštěm 
vlastním tělem. 
Na klinice profesora Haj-
ka strávil Kafka jen ně-
kolik dní. Neměl důvěru 
v klasickou medicínu, byl 
vegetarián. 

Doufal, že ho zbaví tu-
berkulózy přírodní léčba, 
které věřila jeho přítel-
kyně Dora Diamantová. 
V tu dobu vážil Kafka při 
výšce 185 cm pouhých 54 
kilogramů.
V sanatoriu v Kierlingu 
v Rakousku dělala Kafko-
vi společnost Dora a je-
ho přítel medik Robert 
Klopstock (později pro-
fesor chirurgie v USA). 
Kafka měl vysoké teploty 

a blouznil. Do posledních 
chvil pracoval na povídce 
Zpěvačka Josefína aneb 
Myší národ. Smrt přišla 3. 
června. Její bezprostřed-
ní příčinou byla devas-
tující TBC hrtanu a ná-
sledné udušení. 

U úmrtního lůžka v kier-
lingském sanatoriu seděl 
Robert Klopstock, Dora 
prý byla ve chvíli Kafko-
vy smrti na poště, kam ji 
Klopstock poslal s dopi-
sem. 
10. června 1924 byl Franz 
Kafka pohřben na No-
vém židovském hřbitově 
v Praze.
Před smrtí Kafka pře-
dal Doře závěť: „Tohle je 
má poslední vůle, která 
se týká všeho, co jsem 
napsal… Jediné knihy, 
které chci po sobě zane-
chat, jsou… Ortel, Topič, 
Proměna, V kárném tá-
boře, Venkovský lékař… 

Ale všechno ostatní bez 
výjimky musí být spáleno 
a prosím učiň tak co nej-
dříve.“

Dora mu to slíbila. Stejný 
vzkaz Kafka nechal své-
mu příteli Maxu Brodovi. 
Když po Kafkově smrti 
Brod Doru požádal, aby 
mu dala Kafkovy ruko-
pisy, odpověděla, že je 
zničila, jak si Kafka přál. 
Nebyla to ale pravda. 
V roce 1931, sedm let po 
Kafkově smrti, se Dora 
seznámila s redaktorem 
časopisu Die rothe Fah-
ne (Rudý prapor) Lutzem 
Laskem a záhy se vzali. 
Když byl Laska v roce 
1933 zatčen gestapem, 
policie zabavila kromě ji-
ných dokumentů i Kafko-
vy rukopisy. Považovala 
je za komunistické letáky.   

Kafka se s Dorou sezná-
mil rok před smrtí, v létě 

1923 v lázních Müritz.
Jednou večer se procházel 
po pláži a objevil dřevené 
domky, kde byly na let-
ním táboře židovské děti 
z Berlína. Oknem nakoukl 
do kuchyně. Uviděl mla-
dou ženu, jak čistila ryby. 
Řekl: „Tak něžné ruce 
a musí dělat tak krvavou 
práci.“  To bylo poprvé, 
co na Doru promluvil.
Vedoucí tábora o pár dní 
později pozvala Kafku na 
večeři. Kafka si sedl vedle 
Dory a povídali si něko-
lik hodin. Zjistili, že mají 
společný sen: odjet do Pa-
lestiny. Kafkovi zbývalo 
pár týdnů života. Věděl, 
že umírá, ale věřil na zá-
zraky. Pak se s Dorou od-
stěhovali do Berlína. 

Zápas

lůžko

Slib

láska

Franz 
Kafka

Děkujeme MČ Praha 1
za grantovou podporu

těchto novin.

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.
●Nabízím výuku češ-
tiny pro cizince anglicky, 
francouzsky a německy 
mluvící. Profesionalita 
a dlouholeté pedagogické 
zkušenosti. T.: 222 315 700.
●Koupím činžovní nebo 
polyfunkční dům přímo 
od majitele na Praze 1. T.: 
731 618 364.
●Nabízím výuku i do-
učování některých in-
dických jazyků - sanskrt, 
bengálština, sinhálština. 
T.: 222 315 700. 
●Mladá maminka 

s ročním synem hledají 
malý byt nebo podnájem 
v bytě na Praze 1 za rozum-
nou cenu. T.: 737 145 060.
●Malíř z Malé Strany 
nabízí své služby v oboru 
malířství a lakýrnictví. Ce-
nová nabídka a vysvětlení 
postupu předem samo-
zřejmostí. T.: 774 007 148. 
●Veškeré zednické 
práce. T.: 605 938 130
●Hledám divadelní sou-
bor, který by měl zájem 
uvést mou surrealistickou 
hru Dramata a jiné Rusal-

ky. T.: 731 211 755.
●Léčitelství Patzak. Ce-
lostními masážemi a do-
tekovou terapií odstraňuji 
bolesti svalů, kloubů i jiné 
nepříjemné pocity. Václav 
Patzak, Havelská 12. T.: 
725 773 290.
●HaFstudio v Ostrovní 
16 nabízí příměstské tá-
bory. Letní herecká díl-
na nebo výtvarná dílna.  
Termíny: 18. až 22. 8., 
nebo 25. až 29. 8. Vhod-
né pro děti od 6 do 15 let. 
www.hafstudio.cz

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



Kalendárium 
Starého Města

Ladislav 
Hemmer

herec

Karel 
Jernek
režisér

červen

● Bedřich Peška 
*25. 10. 1820 Ústí nad 
Orlicí 
†15. 6. 1904 Praha
Básník. Přeložil 
Andersenovy pohádky.
 
● Ladislav Hemmer 
*16. 6. 1904 Praha 
†9. 4. 1949 Praha
Herec. Ve filmu např: 
Ducháček to zařídí.

● Růžena Jesenská 
*17. 6. 1863 Smíchov 
†14. 7. 1940 Praha 
Spisovatelka. Teta Mileny 
Jesenské, přítelkyně 
Franze Kafky. 

● Rudolf Kremlička 
*19. 6. 1886 Kolín 
†3. 6. 1932 Praha
Malíř. Bydlel v Pařížské.

● Karel Jernek 
*31. 3. 1910 Praha 
†22. 6. 1992 Praha 
Divadelní režisér. Otec 
herečky Kláry Jernekové.
 
● František Řivnáč 
*1. 9. 1807 Praha 
†25. 6. 1888 Praha 
Knihkupec, pokladník 
výboru pro vystavění 
Národního divadla.

Růžena 
Jesenská
spisovatelka

Rudolf 
Kremlička

malíř

Prosil ji: „Všechno znič!“ nePoslechla 
Když Kafka vydechl naposled, byla jeho přítelkyně Dora Diamantová na poště
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lidé kolem 
Kafky krátce
před smrtí

Stála Kafkovi 
po boku pos- 
lední rok 
jeho života. 
Chtěli jet do 
Palestiny. 
Jeho rukopisy 
nespálila, ač 
si to přál.
Kafkův přítel, 
který ho držel 
za ruku, když 
umíral. Chtěl 
Kafku léčit 
klasickou me-
dicínou, ale 
on i Dora byli 
proti.

Chtěl Kafku 
léčit klasickou 
medicínou, 
ale Kafka 
nechtěl. Odjel 
z jeho kliniky 
do sanatoria, 
kde záhy 
zemřel.

Kafkův 
pražský přítel. 
Vydal romá-
ny, které měly 
podle Kafko-
vy závěti být 
zničeny (Pro-
ces, Zámek, 
Amerika).

Žertovná koláž: 
Ondřej Höppner

HOTEL*** A RESTAURACE + KOLIBA
KOliba 
•výborná kuchyně, nejen se 

slovenskými specialitami
•halušky, lokše, strapačky
•koliba a restaurace otevřeny 

denně 11 - 23 h, 
  rezervace: 543 235 163, 
           608 770 477

HOTel***
Jedete do brna? rádi vás ubytujeme               
v našem hotelu v nika Centru!
•komfortní hotel rodinného typu v klidné části Brna, 300 

metrů od brněnského výstaviště, blízko středu města
•vybavení pokojů: koupelna, WC, televize, wi-fi  
•prostorné parkoviště
•nonstop recepce s doplňkovým prodejem
•tel.: 543 235 165, 774 452 424

Těšíme se na vás!

reSTaUraCe 
•výborná kuchyně
•polední menu, výběr ze      

čtyř jídel
•čepované Starobrno 11°                 

z pivních tanků, Plzeň 12°, 
pivní speciály, 
kombajnérka

www.nikacentrum.cz

Navštivte Nika Centrum na Lipové 24 v Brně. 
•možnost pořádání svateb, oslav i firemních akcí

BRNO
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

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

Naše akce
Co pořádáme nebo podporujeme

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

ZpravyZpravyZpravyredakce@staromeskenoviny.eukenoviny.eu
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První romány Jaroslava 
Foglara - Hoši od Bobří 
řeky a Boj o první místo 
- vyšly počátkem 30. let 
minulého století jen časo-
pisecky na pokračování.
První skutečnou knihou 
proslulého spisovatele 
a „otce“ Rychlých šípů se 
tak stal až v roce 1934 ro-
mán Přístav volá.
Právě k jubileu 80 let 
Foglarova knižního de-
butu proběhne o prázd-
ninách poznávací hra 
pro veřejnost, kterou 
připravuje KampaNula 
ve spolupráci s Pražskou 

paroplavební společnos-
tí a oldskauty klubu Jest-
řábi. Na stránkách Malo-
stranských a Staroměst-
ských novin budou v čer-
venci a srpnu zveřejněny 
každý měsíc tři soutěžní 
úkoly. Pátrače zavedou do 
tajemných zákoutí Staré-
ho Města a Malé Strany, 
poblíž přístavišť paropla-
vební společnosti. Prostě - 
Přístav volá i po 80 letech!
Vyhodnocení hry se usku-
teční na sklonku léta a na 
nejúspěšnější účastníky 
čekají vyhlídkové plavby 
PPS. (sj)

SKAUTSKÁ LETNÍ HRA 
PŘÍsTaV VolÁ 

Obálka knihy 
Přístav volá

K jubileu 80 let Foglarova knižního 
debutu románu Přístav volá proběhne 

o prázdninách další poznávací hra 
ve spolupráci s KampaNulou a PPS.

Čtvrtek 19. 6. 
18 - 22 h  III. PROSTŘE-
NÝ STŮL na Maltézském 
nám. - Benefice pro Kon-
zervatoř Jana Deyla a Na-
daci Artevide

Celé léto
Skautská poznávací hra 
u příležitosti 80. výročí 
Foglarovy knihy Přístav 
volá.

Čtvrtek 11. 9. 
II. PROSTŘENÝ STŮL 
na Betlémském náměstí
v rámci III. Open Air Fes-
tu Betlémák. Živá hudba 
a ochutnávky.        

PODPORUJEME:
Sobota 20. 9. 
Malostranské vinobraní
- Dozvuky Horňáckých 
slavností v parku na 
Kampě. Cimbálová mu-
zika, víno, klobásky. Po-
řádá KC Kampa, kavárna 
Mlýnská, TURAS. To zas 
bude veselo.

PŘIPRAVUJEME:
Učené toulky 
v září a říjnu: Petřín - Ja-
roslav Rybář, Vyšehrad - 
Richard Händl.

Staroměstský orloj, Jan
 Žižka, Nezapomenutelné 
nevěstince - Dr. Sedmík.

Benefici pro Nadaci 
Artevide v říjnu. 

Jam jazz v Baráčnic-
ké rychtě, pátek 28. listo-
padu. K tanci i poslechu 
hrají přední jazzové ka-
pely.

PODPORUJEME:
Sobota 8. 11. 
Malostranský candrbál 
- 25 let SOPMSH. Ještě 
není jasné, na jaké bude 
téma, dáme včas vědět.

24. prosince
Od 14 h Stědroodpolední 
SVAŘÁK u sochy Bruncví-
ka. Pořádá Petr Hejma.

III. Prostřený stůl 
na Maltézském náměstí

P  O  Z  v  Á  n  K  a
na benefi ci Kampanuly ve prospěch žáků a studentů 

Konzervatoře Jana Deyla a střední školy pro
zrakově postižené a nadaci pro nevidomé artevide.

ve čtvrtek 19. června  18 - 22 h
Po obvodu náměstí ve stáncích levně za vstupenky - stravenky se nabízejí 
nápoje a dobroty, věnované každoročně ku podpoře této akce. Návštěvníci 

si sedají ke stolu, konzumují jídlo a pití a naslouchají hudbě. Vystupují
žáci a studenti konzervatoře a hosté  Coro d´Oro 

a Calm Season, později hrají Muzikanti z Kampy
Výstava obrázků  dětí ze Studia Oáza, Školky Tyršův dům, Základní školy v Karmelitské, 

Nadačního fondu Mundi, Nadace Artevide  -  soutěž na téma „Kampa ostrov radosti“. 
Křest knihy Kampa - Čertovka vydávané Pražskou paroplavební Společností.

-------------------------------------------------
K podpoře akce se přihlásily restaurace, hospody a kavárny: Dobroty Vescovi, Pod Petřínem, Cantina, 

Carmelita, Napa bar, El Centro, Malá velryba, Kafírna u sv. Omara, St. Nicholas pizza, Bar U klíčů, Cafe de 
Paris, Víno U hada, Bistro de France, Café Taussig, Botega-mandl, Blue Light Bar, Malostranská beseda, 

Baráčnická rychta, Mlýnská kavárna, John Lennon pub, Klub Šatlava… Maltézská pomoc, KC Kampa, SO-
PMSH, Zlatá Praha, Dobrovolní hasiči, TURAS, MČ a Městská policie Praha 1, Vojanovy sady s.r.o., Výtvar-
níci Karlova mostu, Hradčanské včely… A připojují se další instituce, fi rmy i jednotlivci, nejen z Maltézského 
náměstí. Dodají do stánků kolem Stolu nápoje a dobroty. Věnují je jako dar, odepsatelný z daní. Podporují 
i přímo na účet Kampanula, o.s. 2107370908/2700. Získané fi nanční prostředky 

(dary i výtěžek z prodeje ve stáncích) budou předány škole a nadaci - v minulých letech vybráno i 40 tis. Kč. 
Soupis Zuzana Kopečná, nadaceartevide@seznam.cz, mob. 777 697 302. 

Stůl pořádá KampaNula, o.s., za pomoci Nadace Artevide a Konzervatoře Jana Deyla. 
Podporuje Festival United islands of Prague. 

Večer koncerty v klubech nejen na Malé Straně. Jako Klubová noc.

Na náměstí bez aut bude v délce 60 metrů, bílým ubrusem pokrytý, se 
židlemi kolem, středem postaven, úžasný

www.kampanula.cz      www.nadaceartevide.cz      www.unitedislands.cz



Glosa
Kde parkují 

koně

chtělo omezit službu 
jízdních strážníků v Pra-
ze 1, ani se našinec ne-
dozví, že koní jezdí po 
vnitřní Praze sedm. Že 
z toho čtyři jsou přímo 
v majetku radnice. 
Může být docela legrace 
vidět, jak příslušný úřed-
ník při inventuře kontro-
luje, zda nám je v Praze 1 
třeba nevyměnili. Koňští 
handlíři byli odjakživa 

šíbři. Naštěstí strážníci 
i strážnice, co na „našich“ 
koních jezdí, mají své 
svěřence evidentně rádi 
a dobře se o ně starají. 
Kolem koní to začalo být 
nejasné a tak jsme se na-
šich zastupitelů formou 
interpelace zeptali, co 
a jak. Dotaz nebyl vůbec 
myšlen špatně, dokonce 
jsme přišli s tipem, kde 
můžou být „naši“ koně 

případně ustájeni. Na-
jednou jsme měli pocit, 
že všichni zastupitelé na 
svá zasedání jezdí jen na 
koni. Nejsem si jist, jestli 
jsem dokonce nezaslechl, 
jak si dvě zastupitelky 
šeptem sdělují, kde nej-
lépe šijí dámská sedla. 
Že jste nedávno viděli ně-
jakého zastupitele z Pra-
hy 1, jak špatně parkuje 
svým autem? Kdepak, 

takhle uvázaného vraní-
ka na Zákazu uvazování, 
to ano. Prostě ve voleb-
ním roce jsou koně na 
prvním místě. Je vlastně 
škoda, že nemají volební 
právo. 
Teď vážně. Podle sdělení 
pana starosty je možnost 
ustájení koní v Praze 1 
možné. Držíme koním 
palce.

SN červen 2014

Komentáře, básně, glosy, minifejetony
MILÍ ČTENÁŘI, posílejte své příspěvky sem: redakce@staromestskenoviny.eu

Kdyby celopražské ve-
dení Městské policie ne-

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

inzerce
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Dopis

Dobrý den,
s velkým nadšením čteme 
vaše noviny a plně sou-
hlasíme s heslem, uve-
deném v záhlaví: Jsou
to opravdu „nejlepší no-
viny ve městě“. 

Jan Pokorný 

Děkujeme za 
tyto noviny!

Staroměstské noviny 
č. 5, květen 2014

Báseň

Kdyby nebyl čas
k čemu by byla paměť?
Kdyby nebyl čas
bylo by jen teď. 

Předtím a vzápětí
vem to ďas.
Kdyby nebylo paměti
k čemu by byl čas?

Začátek, konec...
Víme prd.
Láska je lávka 
mezi dvěma světy 

stejně jako smrt.
Po lávce cupitají slova
tvoří věty...
Na nebi měsíc 

jako zlatá bečka...
Slova, slova, slova
a (zatím) nikde žádná
.

Ondřej Höppner

inzerce

S KAFKOU NA RAFII

Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.

Navštivte Včelařskou prodejnu v Křemencově 177/8, která se nachází v budově Českého 
svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

internetový obchod

recept na dlouhověkost známý 2400 let:
Nerozčiluj se, pij mléko s medem, pěstuj divadlo, 
gymnastiku a dožiješ se klidného vysokého věku!

adresa prodejny: 
Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o.
Křemencova 177/8
Praha 1 - Nové Město, 110 00
Telefon: + 420 224 934 344 
E-mail: obchod@vcelarskaprodejna.cz
Provozní doba:
Pondělí 8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h
Úterý    8.30 - 12.30 h, 13 - 17.30 h
Středa   8.30 - 12.30 h, 13 - 17 h

Čtvrtek 8.30 - 12.30 h, 13 - 18.30 h
Pátek     8.30 - 12.30 h, 13 - 14 h

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Váš prodejce tradičních českých včelích produktů 
a včelařských potřeb v centru Prahy.

Nabízíme certifi kované včelí produkty 
pouze od prověřených českých dodavatelů:
•medy
•výrobky z medu
•dárková balení medu
•přírodní kosmetiku
•medovinu
•nejširší sortiment včelařských 
   potřeb pro včelaře

www.vcelarskaprodejna.cz ▪ www.vcelpo.cz ▪ www.vcelarskastanice.cz
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K

Kulturní nástěnka    
ČERVEN - ČERVENEC
Divadlo - 15. 6. v 17.30 h, 28. 6. v 14.30 h
a 29. 6. v 17.30 h - MiKUlÁŠOvY 
PrÁZDninY - Spolek Kašpar, Celetná 
17 - V roli letního Mikuláše Matouš Ruml. 
www.divadlovceletne.cz
 
Divadlo - Čt 19. 6. v 19 h - KabareT 
KaFKa - Divadlo Na zábradlí, Anenské 
nám. 5 - Na motivy díla Franze Kafky, 
v režii Daniela Śpinara hrají Vyorálek, Kö-
nig, Kniha, Marek… www.nazabradli.cz

Mecheche - So 21. 6. od 15 h - Sen 
SvaTOJÁnSKÉHO vrŠKU - Jánský 
vršek, Malá Strana - Happening. Divadlo, 
tanec, čtení, hudba přímo na ulici. Více: 
www.muzeumpovesti.cz

Koncert - St 25. 6. v 18 h - THe KinG-
SiZe bOOGieMen - Střelecký ostrov 
- Seskupení drzých, vyzývavých týpků  
hrajících blues a ještě ke všemu tentokrát 
zdarma na pontonu. www.letnak.cz

výstava - Do 27. června -  JiŘÍ PeCa: 
KreSbY a ObraZY - Sál ICAVI, Aka-
demie věd, Národní 3 - Výstava akademic-
kého malíře, který je členem skupiny Kom-
presionisti, tentokrát na akademické půdě.

výstava - Do 30. 6. denně 10 - 18 h - 
ivana KOTÝnKOvÁ: MÁM rÁDa…
- Ambit kláštera Panny Marie Sněžné, 
Jungmannovo nám. 18 - Obrazy světo-
známé malířky. www.kotynkova.cz

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

Miluji - proklínám 
naposledy

Derniéra představení 
Miluji - proklínám, 
ve kterém hrají ve Viole 
Máša Málková a To-
máš Petřík, byla ze dne 
20. 5. z technických dů-
vodů zrušena. „Náhradní 
představení se uskuteční 

21. 6. Zakoupené vstu-
penky zůstávají v plat-
nosti. Vstupenky lze také 
vyměnit za jiné předsta-
vení nebo bude divákům 
vráceno vstupné,“ infor-
muje vedení Violy.

Divadelníci zahrají 
na Kašperku 

Letos již čtrnácté léto za 
sebou hostí hrad Kašperk 
soubor z Celetné a nabí-
zí divákům skvělý záži-
tek: legendární příběhy 
ve skvělém nastudování 
v jedinečném prostoru 
hradního paláce. Od 3. do 
6. 8. uvidíte představení 
Romeo a Julie a od 7. 
do 10. 8. Cyrana, kterého 
hraje M. Hofmann a v 
roli Roxany se představí 
J. Čvančarová.

Flóra a Fauna 
v centru

Do konce srpna si zajděte 
na výstavu do AD Galerie 

Jitka 
Čvančarová

HereČka

Martin 
Hofmann

herec

Marek 
Eben
herec

M. Málková a T. Petřík v příběhu ze života s názvem Miluji - proklínám.

na Uhelném trhu 11 s ná-
zvem Flóra a Fauna. Těšte 
se na umělecká díla našich 
umělců. www.adgalerie.cz

Letňák na Střeláku 
láká

Koncerty zdarma na pon-
tonu, pravidelné hudební 
podvečery pro seniory 
s názvem Pohodové melo-
die pro starší a pokročilé, 
či koncerty např. Vltavy 
či Bratrů Ebenových si 
užijte v průběhu léta na 
Střeleckém ostrově. Více 
na www.letnak.cz.  

 
Troják pro náročné 

diváky
Máte rádi Dejvické di-
vadlo, Činoherní klub 
i Divadlo Na zábradlí? 
Nenechte si ujít možnost 
zakoupení tzv. Trojáku, 
tedy společného před-
platného právě do těchto 
tří divadel. 



Slavné ženy

Koutek pro chytré hlavy

Franz Kafka: Proměna (XXIII.)
čeTba na POKračOvÁnÍ. Brouk stál 

najednou zpříma. Bolestí si už vůbec nevšímal. A pak...

Franz Kafka
(1883 - 1924)
Genius tajemna 
se smyslem pro 
humor

Potom padl na opěradlo 
blízké židle a nožičkami 
se zachytil jeho okraje.
Avšak tím také nad sebou 
nabyl vlády a zůstal po-
tichu, neboť teď si mohl 
doslechnout, co říká pro-

kurista. „Rozuměli jste 
jediné slovo?“ ptal se pro-
kurista rodičů, „snad si 
z nás nedělá blázny?“
„Proboha,“ zvolala už 
matka s pláčem, „třeba je 
těžce nemocen a my ho tu 
trápíme. Markétko! Mar-
kétko!“ zvolala pak.

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
ZaJÍMavOSTi a novin-
ky z Malé Strany, která by 
mohla být větší. Tyto noviny 
seženete na Starém Městě 
například v Akademii věd 
nebo všude ve vesnicích na 
druhé straně řeky.
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Pro líné Ještě línější

Otázka: Kde je na Starém 
Městě tato mořská panna se 
dvěma ocasy?
Nápověda: Žlutý dům v Kar-
lově ulici, kousek od mostu.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu
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Minule: Dům u Vejvodů (bývalá 
míčovna) na rohu ulic Vejvodova 
a Jilská. Správně: Aleš Nováček, 
Jan Lacina, Jiřina Lacinová.

www.malostranskenoviny.eu

Spásné nožičky

Co nového 
za vodou[ [

Operní pěvkyně, první Libuše
Betty Fibichová  

Betty (1846 - 1901) se 
v roce 1875 provdala za 
skladatele Zdeňka Fibicha 
(1850 - 1900). Byla vyni-
kající operní zpěvačkou. 
V roce 1868 debutovala 
v Prozatímním divadle. 
Do historie opery se zapsa-

la tím, že její hlas poprvé 
zazněl v Národním diva-
dle (11. 6. 1881) při pre-
miéře Smetanovy Libuše. 
Je s manželem pochována 
na Vyšehradě, v hrobce 
s pomníkem navrženým 
Josefem Fantou. 

Zdeněk 
Fibich, 
manžel

Antonín 
Dvořák, 

skladatel

Josef 
Fanta, 

architekt

inzerce

Příště: Všechno je nachys-
táno, aby brouk otevřel dve-
ře a ukázal svou pravou tvář. 
Udělá to v příštím díle? 

inzerceinzerce

Měla hluboký, 
patetický hlas...
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ŘeŠenÍ: Doplň dvojku 
a objednej celou láhev.

1
1 2

spíCí

rezident Manager 
Matěj vyskočil

Vážení přátelé 
Starého Města,

S přicházejícím létem 
začíná být Praha ne-
skutečně romantická. 
Zapomeňte v hotelových 
zahradách na ruch vel-
koměsta s osvěžujícími 
andělskými koktejly. 
Tyto jedinečné drinky, 
inspirované vyobrazený-
mi archanděly na strop-
ních freskách, si v jiném 
baru v Praze nedáte!

THe aUGUSTine PraGUe, letenská 12/33, Malá Strana, Praha 1, 118 00 
Tel.: (+420) 266 112 233, e-mail: info@augustinehotel.com, www.augustinehotel.com

● Od 1. června nové sezónní menu Lesní plody & 
Červená řepa. ● Nově pravidelné „Nedělní pečeně“ 
3chodové obědové rodinné menu se salátem a skle-
ničkou vína za 590 Kč. 

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

Léto v zahradách hotelu 
The Augustine Prague!

Červnový program z hotelu 
The Augustine Prague

dovolte mi, abych Vám 
touto cestou poděkoval, 
jak jste nás Vy, Pražané, 
během našich oslav pod-
pořili svým velkým zájmem 
o náš hotel. I díky Vám byl 
den otevřených dveří jedi-
nečnou událostí, na kterou 
všichni budeme dlouho 
vzpomínat. 
Na nadcházející letní sezó-
nu jsme pro vás připravili 
řadu lahůdek z naší re-
staurace a baru. Ať už nové 
osvěžující koktejly nebo 
speciality z grilu a letního 
menu. A samozřejmě naše 
unikátní, dobře vychlaze-
né, svatotomášské pivo. 
Těšíme se na viděnou. Za 
celý tým Resident Manager

Matěj Vyskočil

K létu patří grilování 
a v restauraci Augus-
tine jsme mu vyhradi-
li celé letní menu. 
Každý týden od čtvrtka 
do soboty vždy od 18 h se 
speciality z menu budou 
grilovat na letní terase 
přímo pro Vás! 
Myslíme i na Vaše 
děti, o které bude krá-
lovsky postaráno.

Ukázka z menu lesní plody & červená řepa
● Hovězí carpaccio, jahody, stařené balsamico 390 Kč
● Ztracené červené krevety, jahodovo-okurková sal-
sa, šafránové máslo 390 Kč
● Hovězí burger se slaninou 390 Kč

Každý týden čtvrtek až sobota vždy od 18 h
Letní grilování

letní terasa 
restaurace augustine



Příští číslo vyjde
15. července

volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. čtěte též v Café 

Teevee (běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

POliCeJnÍ KOnĚ 
ozdoba ulic Starého Města

Za to, že dělají 
radost dětem na 
Starém Městě 
a nechávají se 
hladit, aniž by 
kousali.

Víte o někom, kdo si zaslouží 
Modré okénko? Napište na 

adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu
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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

„V rámci zachování psy-
chického zdraví čtu už jen 

Staroměstské noviny!“ 
Michal Vacík, majitel 

penShop.cz (pera a tužky)
inzerce

POSÍleJTe FOTKY 
DOMÁCÍCH MaZlÍčKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

rOZÁrKa
Kuna Rozárka, domácí 
mazlíček. Rychlá jako 
blesk, sežere, co vidí. 

Foto poslal: Jiří Paleček.

Zvířata 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

ManŽelÉ na vÝSTavĚ MODernÍHO UMĚnÍ. Ona: „To mi
připomíná, že jsi včera zase přišel domů namazanej.“

Vojta 
Náprstek

Umění 
je plachta 

lidstva

Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na recep-
ci. 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. Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 
3. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie 
Rugantino, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. 
Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. 
U Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, Anenská 11. Friends Cof-
fee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, Voršilská 3. Restaurace Gur-
mán Flint, Křižovnická 12. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Re-
voluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. 
Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, Pan-
ská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Magic Planet, So-
fi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 174/23. Restaurace 
a bar Bílkova 13, Bílkova 13. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. 
Galerie U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 
17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café Therapy, 
Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemencova 177/8. Malo-
stranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí kancelář Pražské paro-
plavby - Prague Boats u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kan-
celář P 1, Malostranské nám. 22. MČ Praha 1, Informační centrum, Vodičkova 
18. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Praha 1. Restaurace Trilobit, 
Palackého 15. Maso Turek, Jindřišská 23. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Ob-
čanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 8, Praha 1.

odběrních míst50

Kdyby u ž byly rozebrány, volejte tel. číslo: 777 556 578

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.

TirÁŽ: Staroměstské noviny č. 6 / červen 2014 / v. ročník. 
Vydavatel: Malostranské noviny, o.s., IČO: 22820892. Šéfredaktor: Ondřej Höppner. 
Kultura, inzerce: Monika Höppner. Redakce: Martin Cibulka, Jiří Pěkný, Helena Šulcová, Petr 
Havlíček. Layout: Ondřej Höppner. Ev. číslo: MK ČR E 18554. Kontakt: redakce@staromest-
skenoviny.eu, telefon redakce: 775 949 557, telefon inzerce: 777 556 578. Pošta: Sarajevská 
16, Praha 2. Tiskne EUROtisk. Redakce si vyhrazuje právo krátit příspěvky čtenářů.

Adresa kamenné prodejny:
Na Záhonech 7 (cca 300 m od metra Kačerov), Praha 4
Otevírací doba:
Po - pá  8 - 17 h, mimo tyto hodiny možno dohodnout
schůzku po tel. domluvě
Telefon: +420 273 130 610
E-mail: info@penshop.cz

Kvalitní psací potřeby, 
hodnota, která přetrvá 
po staletí.

Nabízíme širokou škálu značkových psacích potřeb nejen 
pro náročné klienty, ale i pro školáky.
Najdete u nás např. značky Cross, Mont Blanc, Parker,  
Visconti, Faber-Castell, Caran d´Ache, Moleskine.
Sleva 50 % na vybrané modely.
Z dalšího sortimentu: ruční papír, hroty, náplně, inkousty, 
hodinky, dárkové sady, potřeby pro výtvarníky…

Kuličkové pero 
Caran d‘Ache 849

Velkokapacitní náplň Go-
liath do kuličkového pera 
Caran d‘Ache má výdrž až 
600 stran A4. Lze jím na-
psat čáru dlouhou 8 km!

víte, že

Naše produkty můžete zakoupit přes e-shop, 
ale také přímo v kamenné prodejně nedaleko 
metra Kačerov. Čeká tam na Vás tým našich 
školených odborníků.

Nabídka měsíce

www.penshop.cz

Sovička Pavly 
Gajduškové nakreslená 

kuličkovým perem 
Caran d‘Ache 849


