
inzerce

Staroměstské 
servírky

SleČnA KATKA
z oblíbené restaurace Korzár

(Linhartská 134/2) roztáčí 
novoroční svijanské pivo

za zajímavých 50 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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v Plavkyně Štěrbová 
vylézá z vody

otužilci v akci: memoriál alFreDa NikoDéma

Tel.: 777 556 578  www.staromestskenoviny.eu   
 e-mail: redakce@staromestskenoviny.eu  

®
sTAROMEsTsKE

NOVINY
rodinný obrázkový 
měsíčník.  vychází

vždy 15. dne v měsíci

tyto nezávislé noviny vycházejí v nákladu 10 tisíc výtisků

„Noviny, které si píší 
čtenáři sami.“
leden 2015 / roč. vi

Staroměstské náměstí  ● Betlémské náměstí ● Na Františku ● Dlouhá ● Kozí plácek

neJlePŠÍ 

Ve V
AŠÍ Č

TVRTI

Zápisník 
agenta 001
tajně na radnici 
s povolením psát

Nová 
rubrika

NOVINY
Dobrovolná platba 30 Kč za tyto noviny: Pošli sms 
ve tvaru Sn 30 na tel. č. 902 11 30. Děkujeme.*

* Cena 1 SMS je 30 Kč vč. DPH. Poskytuje ATS, www.platmobilem.cz 

Bulvárně historická toulka 
Úterý 20. ledna, 17 h 

Přednáší Richard Händel. 
Trick bar, Malostranská beseda

Bulvárně historická toulka 
Úterý 20. ledna, 17 hÚterý 20. ledna, 17 h

Přednáší Richard Händel. 

NaDěJNá PlavkYNě 
vS. JeJÍ Guru
Plavali bok Po 
boku o vÍtěZi 
roZHoDl DoHmat

Alfred nikodém, zakladatel 
závodu.  Snímek je z roku 
1940. Otužilci bylo 76 let.

Nenechte si ujít
komikSové 
PŘÍběHY

str. 4

str. 7

Nová 
rubrika

Děti kreSlÍ 
PraHu, což 
Je báJeČNé

Nová 
rubrika

kŘÍžovka 
o ceNY str. 10

Nová 
rubrika

DramatickÝ ZávoD 
v leDové vltavě 

str. 5

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

viz str. 11

volejte hned 
tel.: 777 556 578

Zde může být 
váš inzerát!

inzerce@staromestskenoviny.eu

ZaváDěcÍ akce 
sleva 20 %

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

Tým Národní kavárny 
Vám přeje krásný nový rok!
Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Více 
str. 4STRANA 5

volejte hned volejte hned 

neVĚRY 
MOCnÝCH

str. 
6-7



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

Koho byste chtěli 
potkat v roce v 2015?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Vilolettu, znám 
ji ze seriálu, 

krásně zpívá. 
A pak mé 

kamarády.“

Anketa Staroměstských novin

„Lidi, kteří za 
to budou stát. 
To jsem teda 
zvědavý…“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Celovesmírnou 
Bohyni míru 

a lásky!”

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„No přece 
Arnošta Lustiga. 

Bylo by to 
setkání po 

čtyřech letech.”

Číslo měsíce

10
Silvestrovský ohňo-
stroj na Letné, který 
byl vidět ze Starého 
Města, trval 10 minut.

1 °C
leden 

Co když v lednu mrholí? 
Zeptejte se škrholy.

Počasí 

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Rád bych potkal 
mistra Hanuše 

a zjistil, jak orloj 
vypadal po hu-

sitských válkách.” 

Kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„E. T. mimo-
zemšťana nebo 

samu sebe 
s pevnou vůlí.” 

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Staré Město - Deset ti-
síc výtisků, většina do
poštovních schránek. 
Takřka 50 odběrních 
míst (kavárny, knihov-
ny, hospůdky, vinárny 
a další). To už zanechá 
nějakou stopu. 
Podle posledního prů-
zkumu mediální agen-
tury S.K.A.U.T. čte Sta-
roměstské noviny přes 
40 tisíc čtenářů měsíč-
ně. Děkujeme! 

vaše Staroměstské noviny: 
Úžasný nárůst. Děkujeme!

Nové zprávy 
ze Starého Města
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BubuBus mění 
zastávky

Staré Město - Linka 
číslo 294, přezdívaná 
BubuBus, ruší zastáv-
ku Truhlářská (směr 
Florenc mezi Hradební 
a Petrským náměstím). 
Nově je zřízena zastáv-
ka Náměstí Republiky 
(v tramvajové zastávce 
směr Florenc).

nejlepší noviny ve vaší čtvrti (a okolí)

Skončily trhy na Starom. náměstí

Staroměstské náměs-
tí - Největší vánoční trhy 
v Česku skončily. Během 
více než 40 dní je navští-
vil asi milion návštěvní-
ků. Dne 8. ledna odvezli 
ze Staroměstského ná-
městí také 22 metrů vyso-

ký strom, s  je-
hož odstrojo-
váním se za-
čalo o den 
dříve. Vá-
noční strom, 
který byl  ten-
tokrát z obce 

Nespeky na Benešov-
sku, byl zbaven vět-
ví, které byly od-
vezeny do pražské 
zoo.  Pochutnají 
si na nich sloni. 

Kmen byl převezen 
do Žlutých lázní.

vánoční strom dostali k obědu sloni ze zoo

ZÁŘÍ               ŘÍJen         lISTOPAd     PROSIneC 

30
tisíc  

35 
tisíc  

40 
tisíc  

45 
tisíc  

50
tisíc  

leden 
Křivka čtenosti a obliby Staroměstských novin nezadržitelně 
roste. Nárůst, který nemá obdoby. Zdroj: Agentura S.K.A.U.T.

PŘedPOKlÁdAnÝ 
VÝVOJ

VÁnOCe

dĚTI 
dO ŠKOlY

Křižovnická - Na Sta-
rém Městě je více než 
10 krásných, ale opuš-
těných domů, o které se 
jejich majitel nestará. 
Změna by mohla na-
stat v roce 2024, kdy je 
bude možné vyvlastnit.

Ruiny budou 
ostudou ještě 

nejméně devět let

Rohový dům 
v Křižovnické

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Recept dle 
Dobromily

Jiný puding 
s hrachem

Utři 4 loty másla, ostrou-
hej 4 žemličky, namoč ve 
smetaně, nalouskej hra-
chu a dej k tomu máslu...

Ta to umí osolit!

 

nechte hrnce vařit za vás

Nové rubriky 
do nového roku
P říchod nového roku 

jsme využili k tomu, 
abychom vaše oblíbené 
noviny osvěžili o nové, vět-
šinou žertovné a zábavné 
rubriky. Dokončujeme je, 
zatímco za okny ještě do-
znívají novoroční ohňo-
stroje.
Pro děti jsme vytvořili 
rubriku Zázrak dětské 
kresby (str. 4), do které 
mohou posílat své obrázky 
Prahy. Pak je tu komiks 
(tzv. strip, str. 7) jako hold 
sto let starým Humoristic-
kým listům. Dále křížovka 
(švédská) o ceny (str. 10).  
Zajímavá bude rubrika Zá-
pisník agenta 001 (str. 5),
který se tak jmenuje, pro-
tože nám tajně píše z rad-
nice městské části 001 - to 
bude mela! 
Jedeme dál - vesele o váž-
ných věcech. Hodně štěstí. 

Ondřej Höppner, 
šéfredaktor

Societa di Danza

Čtverylka, valčík, mazurka. 
Líbí se vám tyto tance? 
Přijďte se je naučit 
na náš kurz!

www.facebook.com/SdDPraha
www.societadidanza.it/homepraga.praga.cz.html

Najdete nás každou neděli od 19 do 21 h 
v Centru Jógy na Smíchově, ul. Ostrovského 11/16, 

metro Anděl - Knížecí. 
Začínáme 11. 1. 2015.

Kurzy tance 
ve stylu 19. století.

Tel.: 737 608 106                  E-mail: DANZA1900@seznam.cz

NÁDASSY MEDICAL SYSTEM s.r.o.
Sídlíme v ulici 28. října 5, Praha 1, přímo na metru Můstek.

Výzva občanům 
Starého Města pražského:

Nabízíme vyšetření cév!
Va Sera (Vascular Screening Systém) - vyšetření je 
neinvazivní. Jedná se o novou diagnostickou metodu          
k měření cévní poddajnosti a kardiovaskulárního rizika. 
Vyšetření probíhá v klidu, vleže na lůžku. Tato diagnos-
tická metoda určuje dva důležité indexy, ze kterých lze 
určit biologický věk artérií ve srovnání se skutečným 

věkem vyšetřovaného.
Cena za vyšetření je 600 Kč.

Vaše zdraví - náš cíl!

www.nadassy.cz
Objednat se lze na tel. č.:  224 212 468.

Sloni měli 
Vánoce
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou nejlepší 
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

inzerce
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Dívka ze str. 3

ště
Anča Míková, průkopnice 

účesů afro na Starém 
Městě. dodnes se tu tam

či onde bubnuje.

Bouřlivý 
rok 1915

kuDrNatá aNČa

Záhadná krádež Mirka Dušína 
od Betlémské kaple: Policie tápe
Pachatel zanechal na místě několik stop

Na stopě

Pachatel zanechal na místě několik stop

dřevěný ochoz 
u Betlémské kaple

RYCHlOnOŽKA JARKA 
MeTelKA

ČeRVenÁČeK

JIndRA 
HOJeR

MIReK dUŠÍn, 
který byl ukraden

www.ekytky.cz, t.:

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

257 531 839

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

Národní muzeum 
České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY
Vás zvou na

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen-
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
představení, které v sobě bude kombinovat 
prvky z divadla i tance.

19. 2. 2015 od 19.00 h

SMRT A NADĚJE 
V BAROKNÍ HUDBĚ

www.nm.cz

Vstupné 100 Kč.

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen-
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 

představení, které v sobě bude kombinovat 

V BAROKNÍ HUDBĚ

Vstupné 100 Kč.

NÁRODNÍ MUZEUM - ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Koncert souboru Ritornello, vedoucí Michael 
Pospíšil. Novodobá premiéra skladeb Wen-
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 
ze sbírek Českého muzea hudby. Hudební 
delina Huebera z dosud neznámého rukopisu 

představení, které v sobě bude kombinovat 
Vstupné 100 Kč.

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

Nabízíme širokou škálu značkových 
psacích potřeb nejen pro náročné 

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

INZERCE STARÉ MĚSTO 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.
●Provádím celostní 
masáže, odstraňující ztrá-
tu hybnosti a bolestivé sta-
vy pomocí  ruční terapie 
v kombinaci s  metodami 
sibiřských šamanů. Václav 
Patzak, Havelská 12, 110 00  
Praha 1, tel.: 725 773 290.
●Knihkupectví a an-
tikvariát ve Spálené 53. 
Široká nabídka knih a gra-
modesek, pohledů, plaká-
tů. Výkup knih. Tel.: 223 
362 756, 720 498 270.  
●Pronajmu garážové 
stání ve Šlikové ulici 7, 

jen pro auta do 1,55 m 
nebo motorky. Moc dob-
rá cena. Tel.: 603 953 576 
●Prodám rodinný 
dům v Choťánkách, 3+1, 
697 m2 zahrada. Hlavní 
tah na Hradec Králové 
a Prahu, nemovitost se na-
chází 3 km od lázní Podě-
brady, autobus. zastávka 
150 m od domu, veřejná 
dopr. pravidelná. Cena 
1 700 000 Kč, při rych-
lém jednání možná sleva. 
Ihned k nastěhování. Dob-
rý stav. Tel.: 608 558 004.  

●Výborná italská vína 
z biologického rodinného 
vinařství z Trentina. Hod-
ně výhodné ceny pro čte-
náře novin. www.bioita-
lie.net. Tel.: 603 953 576. 
●Kurzy tance ve stylu 
19. stol. Čtverylka, valčík, 
mazurka. Přijďte se je 
naučit na náš kurz! Kaž-
dou neděli od 19 do 21 h 
v Centru Jógy na Smícho-
vě, ul. Ostrovského 11/16, 
metro Anděl - Knížecí. 
Začínáme 11. 1. Tel.: 737 
608 106.

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMSINZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMS

Betlémské náměstí -
Ukradená figurína před-
sedy Rychlých šípů Mir-
ka Dušína (Staroměstské
noviny exkluzivně infor-
movaly) je stále nezná-
mo kde. Figuríny Rych-
lých šípů byly na ochoz
u Betlémské kaple umís-
těny v rámci hry Hle-
dáme Rychlé šípy. 
Organizátor pátrací
hry pan Menhart se
obává, že byla figu-
rína Mirka Dušína 
zničena. „Ano, je třeba 
si připustit i tuto mož-
nost,“ řekl pan Menhart 
exkluzivně Staroměst-
ským novinám.
Zloděj zanechal na místě 
činu 1. 12. dopis: „Vetřel-
ci nemají ve Stínadlech 
co pohledávat!“  Nyní 
ho zkoumají grafologo-
vé. Jde o odkaz na slavný 
román Ježek v kleci od 
Jaroslava Foglara.
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Milí přátelé,
Vplouváme do roku oslav 150 LET OD ZALOŽENÍ PPS primátorem Dittrichem. Poprvé v šedesátileté historii linky do ZOO byly kvůli 
mimořádnému zájmu o paroplavbu a vánoční návštěvu pražské zoologické zahrady vypsány vánoční plavby. 
Je to jedinečná příležitost, jak poznat Prahu v zimě z Vltavy od Vyšehradu po Troju. Plavba vede pod desti pražskými mosty, kolem osmi ostrovů 
a přes čtyři jezy. Plujeme přes území pěti městských částí: Praha 1, 2, 5, 7 a 8. 
Na palubu nastupujte na Rašínově nábřeží 25. - 29. prosince vždy v 9 a 12 h. Na palubě bude umístěna přepážka České pošty s příležitostným 
razítkem ve dnech 26. a 27. prosince, ze které je možné přímo poslat novoroční přání se známkou s parníkem. 

Pověstná Stínadla 
se prý n

inzerce

MÍSTNÍ VIZE

Malá Strana - Památ-
káři zakázali antikvariátu 
a kavárně U moudrých 
luceren ve Vlašské ulici 
vývěsní štít. Údajně rušil 
atmosféru, což je pito-

most. STOP. Slavný pla-
tan u Werichovy vily byl
razantně prořezán a vyztu-
žen pláty. Prý hrozil pád 
větví. STOP. Pořádá se 
sbírka na mostík přes nově 
objevenou dlažbu v kapli
svatého Václava na Malo-
stranském nám. STOP. 

Nové Město - Osud vzác-
ného platanu v Klimentské 
je nejistý a hrozí zničení. 
Občané píší petice. Jeřáb 
na dvoře mateřské školy
(kvůli stavbě nového do-
mu) zřejmě omezí její pro-
voz a děti budou mít méně 
místa na hraní. STOP.

anička Höppnerová (5 let)
Pražský hrad 

a Karlův most

Nová 
rubrikaSoutěž o ceNY

Obrázek na téma Praha
vyfoťte a pošlete na adre-
su: redakce@staromest-
skenoviny.eu. Foto auto-
ra při kreslení vítáno. Pro 
děti mladší 10 let.
Odměna: DVD Indiánská
pohádka Divadélka Roma-
neto. K vyzvednutí v po-
kladně Náprstkova muzea. 

Stručné zprávy z Malé Strany a nového Města
TELEGRAF ZE SPŘÁTELENÝCH ČTVRTÍ

Radnice Prahy 1 oznámi-
la, že propustí více než 
50 lidí ze 350, kteří pro 
ni pracují.  Tedy: Každý 
sedmý dostane padáka. 
Dohodlo se na tom po 
volbách nové vedení rad-
nice ve složení TOP 09,
ČSSD a ODS. 
A my se ptáme: Je oprav-
du nutné poslat 50 lidí 
na úřad práce? Není 
problém jinde? 
Před volbami se TOP 09 
chlubila, jak to na radni-
ci všechno pěkně šlape - 
nikdo nepřebývá, nikdo 
nechybí, prostě tip ťop 09 
a teď, jářku, tohle.
Tzv. „šetření a vyváže-
ný rozpočet“,  zlaté tele, 

Masové propouštění 
na radnici je úplně 

zbytečné. Práce je dost 
a peněz také!

kterým se TOP 09 zaklí-
ná, přitom není vůbec 
potřeba. Naopak! Peníze 
jsou a budou. 
Stačilo by (například) na-
jít společnou řeč s magis-
trátem. 
Jenže: I když byl primá-
tor ze stejné partaje jako 
starosta Prahy 1 (tedy oba
z TOP 09), přišla místo 
spolupráce nesnášenli-
vost, pomluvy, situace, 
kdy si od sebe starosta 
a primátor odsedávali.
Teď už v čele magistrátu
TOP 09 není a v Praze 1 
se udržela jen díky koa-
lici, uklohněné stylem 
„pejsek a kočička pečou 
dort“. Šance na domluvu 
s magistrátem, která by 
přinesla všem jen užitek 
(a nemuselo by se ani 
propouštět), je tak ještě 
menší než byla. 

Ondřej 
Höppner
Šéfredaktor 
Staroměstských 
novin

Naše děti kreslí Prahu 3

Národní kavárna - Vaše kavárna s tradicí!
Milí spoluobčané!

Personál Národní kavárny se těší na všechny milé návštěvníky nejen z Prahy 1! 
Naši kavárnu najdete jen pár kroků od Národního divadla, na Národní 11.

Nový rok. Čas předsevze-
tí, nových začátků a od-
hodlání. Většina našich 
závazků se týká redukce 
váhy, cvičebních plánů, 
nových výukových pro-
gramů... Málokdy však od 
někoho slyšíte, že právě 
přechod do nového roku 
pojal jako čas zastavení, 
zamyšlení se nad svým 
životním stylem a hektic-
kým životem. 

Čas jen pro sebe
Klademe na sebe stále 
větší nároky, ale zamy-
slíme se někdy nad tím, 
jak vlastně žijeme? Náš 
nový diář je již zaplněn 
minimálně do března ak-
tivitami typu „fi tness“, 
„návštěva u dietologa“, 
pracovními povinnostmi 
nevyjímaje. Ale co takhle 
nechat si v diáři pár „pra-
videlných“ volných míst, 
kdy se budeme jenom tak 
toulat a nic nedělat? A v tu 
dobu si uděláme čas jen 
sami pro sebe, vyrazíme 
na procházku zklidněnou 
Prahou, vezmeme si kníž-
ku a až budeme hezky pro-
mrzlí, vlezeme si do nějaké 
příjemné pražské kavárny 

s atmosférou, dáme si 
dobrou kávu nebo lahod-
ný čaj a potěšíme se listy 
nové knihy, kterou jsme 
našli pod vánočním stro-
mečkem. 

Za pohodou 
do naší kavárny

Pokud budete rozjímat     
v blízkosti Národní třídy, 
objevte kouzlo Národní 
kavárny. Usedněte ke sto-
lu s lampičkou a vychut-
nejte si zdejší oblíbenou 
kuchyni. V tu chvíli byste 
mohli na chvíli zapome-
nout i na dietu a dát si 
něco dobrého. Nemusí to 
být nutně domácí bábov-
ka nebo jablečný štrůdl 
se šlehačkou, ale třeba 
lahodná krémová polévka 

nebo pečená červená řepa 
s kozím sýrem... Zdejší at-
mosféra vás zaručeně po-
těší, místní nabídka jistě 
také. Každý den zde mají 
nové polední menu, každý 
týden vyhlašují kávu týd-
ne za zvýhodněnou cenu 
a nechybí tu ani nabídka 
sezónních jídel. 

Teplé nápoje 
na procházku

Až se zahřejete, přečtete 
pár stránek nové knihy 
nebo denní tisk, který 
mají v Národní kavárně 
k dispozici, a potěšíte své 
chuťové buňky, vezměte 
si na cestu kávu s sebou 
nebo třeba horké jablíčko 
či hrušku. Jen pár krůčků 
od kavárny se totiž ocitne-

te na mostě Legií, z něhož 
je tak krásný výhled na 
Pražský hrad, že se určitě 
rádi zastavíte a budete si 
ruce hřát teplým nápojem. 
Udělejte si prostě ten nový 
rok pohodovější, myslete 
na sebe, dělejte věci, které 
máte rádi, více odpočívejte 
a uvidíte, jak bude vše na-
jednou snadnější.
Přejeme vám krásný 
nový rok a těšíme se 

na vaši návštěvu.

Tel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.cz

Adresa: 
Národní kavárna, 
Národní 11, Praha 1, 110 00
Tel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.czTel.: 222 262 291              www.narodnikavarna.cz

Otevřeno: 
po až pá 8 - 22 h 

so a ne 9 - 22 h
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Milí přátelé,
Vplouváme do roku oslav 150 LET OD ZALOŽENÍ PPS primátorem Dittrichem. Poprvé v šedesátileté historii linky do ZOO byly kvůli 
mimořádnému zájmu o paroplavbu a vánoční návštěvu pražské zoologické zahrady vypsány vánoční plavby. 
Je to jedinečná příležitost, jak poznat Prahu v zimě z Vltavy od Vyšehradu po Troju. Plavba vede pod desti pražskými mosty, kolem osmi ostrovů 
a přes čtyři jezy. Plujeme přes území pěti městských částí: Praha 1, 2, 5, 7 a 8. 
Na palubu nastupujte na Rašínově nábřeží 25. - 29. prosince vždy v 9 a 12 h. Na palubě bude umístěna přepážka České pošty s příležitostným 
razítkem ve dnech 26. a 27. prosince, ze které je možné přímo poslat novoroční přání se známkou s parníkem. 

Nová 
rubrika

Vážení přátelé 
Starého Města,

HOTEL THE AUGUSTINE PRAGUE
NOVINKY OD SVATÉHO TOMÁŠE A PŘILEHLÝCH ZAHRAD

je za námi jedno z nej-
hezčích období roku, 
kdy byla Praha oblečena 
do těch nejkrásnějších 
šatů plných světel, vůně, 
hudby a celá ožila slav-
nostním obdobím Vánoc 
a Silvestra. 
Celý tým hotelu The 
Augustine Prague přeje 
Vám a Vašim nejbližším 
úspěšný vstup do nového 
roku a doufám, že se opět 
brzy setkáme na spole-
čenských akcích, které 
pro Vás připravujeme.

Mattheos Georgiou,
generální ředitel, hotel 

the Augustine Prague

Závěr roku byl v hotelu The 
Augustine Prague velmi hek-
tický, jelikož možnost uspo-
řádat fi remní vánoční večírek 
pro své zaměstnance využila 
dlouhá řada fi rem. 
Následné pozitivní ohlasy pak uká-
zaly, že hotel v samém centru Malé 
Strany je tou nejlepší volbou pro 
nejrůznější typy oslav.
 Nejrušněji však u nás v hotelu bylo 
během Silvestra, kdy se pro hosty 
opět otevřela pivnice U Tomáše 
a také bylo zpřístupněno apartmá 
ve věži, aby si hosté mohli vychut-
nat jedinečný pohled na ohňostroj 
nad Prahou.
 Pro nadcházející období se restau-
race hotelu The Augustine Prague 
zařadila do projektu Grand Re-
staurant Festival a šéfkuchař Ma-
rek Fichtner připravil speciální 
tříchodové menu, kde budete moci 

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

Rušný Silvestr, grilovaný 
mečoun a zvýhodněná menu

ochutnat grilovaného mečouna 
jako předkrm a hovězí líčka na sva-
totomášském pivě jako hlavní chod. 
Cena tohoto menu je zvýhodněná 

a dá se zakoupit pouze na stránkách 
festivalu. Přijďte menu ochutnat, je 
doplněné také o výběr vín. Budeme 
se na Vás těšit.

Ředitel 
Mattheos Georgiou

Šéfkuchař 
Marek Fichtner

Jídlo je 
vynikající

Terasa 
The Augustine 
hotel

inzerce

Děkuji redakci Staro-
městských novin, že 
mi dala k dispozici ten-
to sloupek (bude vždy 
zde na straně 5). Vyna-
snažím se, aby se stal 
pilířem.
Jsem občan Prahy 1, 
patriot, kterému není 
lhostejné, kam tato nej-
bohatší městská část
směřuje. Mám přesné 
informace o tom, co 
se na radnici děje, a to 
z nejvyšších kruhů.
Když máte pod palcem 
nejbohatší městskou 
část v zemi, snadno 
vám uvízne za nehty 
mnohé. Řeč je o desít-
kách miliónů, svodech 
moci, korupci. 
Důležité je, nenechat 
se oblbnout. Zůstat ve 
střehu.
Nikdo nezná mé jmé-
no. Má zbraň je tento 
sloupek. Čtěte ho.
Pokračování příště

Zápisník 
agenta 001

tajně na radnici 
s povolením psát

...aby se nestalo, že usneme doma 
a probudíme se v supermarketu

Víte, že...
Staroměstské noviny 

jsou jediným nezávislým 
médiem v Praze 1.

3místní události, kdy je
třeba se mít na pozoru

Autostráda na Střeláku. Kouzlo tohoto 
úžasného ostrova je nenávratně pryč.

VZPOMÍKA 
nA UŽŠÍ CeSTU

vžDY 
ve StŘeHu

Stavby necitlivé 
k okolí.
Příklady:  Nový
dům v Kliment-
ské. Na přilehlé 

zahradě bude omezen 
provoz školky. Při stavbě 
má být zničen platan.

Sporná úprava 
veřejného pro-
stranství. 
Příklady: Stře-
lecký ostrov - tam

už je bohužel pozdě. Teď 
je na řadě park Kampa.

Termíny do-
končení staveb.
Příklad: Opra-
va sousoší Jana 
Husa má být do-

končela letos (600 let od 
narození hrdiny).

1

2

3

Vojta 
Náprstek

Ne každý 
šicí stroj 

šije.

Mistr Jan Hus 
pod lešením
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nadějná plavkyně porazila svého mistra o dohmat  Kam uplavala bójka
Hlavní závod 68. ročníku 
memoriálu Alfreda Ni-
kodéma sliboval dne 26. 
prosince (pátek na Ště-
pána) napínavou podíva-
nou. Na trať dlouhou 750 
metrů vyrazilo ve třech 
vlnách 84 závodníků, 65 
mužů a 19 žen.
Hlavním favoritem byl 
dálkový plavec Rostislav 
Vítek (39  let), který Čes-
kou republiku reprezen-
toval na olympiádě a pře-
plaval kanál La Manche 
(v parádním světovém 
čase 7 hodin 16 minut).
Jenže... Na start se posta-
vila také jeho svěřenkyně 
Lenka Štěrbová (19), kte-
rá je nejlepší českou dál-
kovou plavkyní.
Bylo zřejmé, že tihle 
uplavou ostatní nejméně 
o parník.
Účastníci závodu měli 
šatny v paláci Žofín. Na 
první pohled bylo po-
znat, kdo už má závod 
za sebou a koho teprve 
čeká. Ti, co měli odplavá-
no, byli zdravě růžovouč-
cí, zatímco ti druzí šli do 
modra, fi alova, temně 
ruda a klepali kosu.
Plavalo se mezi ponto-
nem u Slovanského ost-
rova a bójkami u Střelec-
kého ostrova. 
Závod odstartovalo od-
počítávání a výstřel z pis-
tole, které se ovšem ne-
podařilo sladit, takže to 
chvílí vypadalo, že závod-
níci nezávodí, ale topí se. 
V čele pelotonu se hned 
po startu vytvořila očeká-
vaná dvojce Vítek - Štěr-
bová. 

Trenér a jeho svěřenky-
ně se každým tempem 
vzdalovali ostatním. Brzy 
měli náskok ne jednoho, 
ale hned několika parní-
ků. Plavali bok po boku 
jako by se domluvili, ale 
s blížícím se cílem se je-

jich krauly stávaly stále 
rozmáchlejšími. Zde je 
třeba poznamenat, že vět-
šina závodníků byli prsaři 
a  neměli na hlavách pla-
vecké čepice, ale kulichy - 
často s bambulemi.
Těsně před cílem už oba 

MÍSTNÍ UMĚLCI
ROZHOVOR STAROMĚSTSKÝCH NOVIN 

Bratři Diblíkové: 
Tři v cizích světech

● Proč jste se vy tři bra-
tři vydali před 13 lety na 
cestu kolem světa?
Jan: Nevzali nás na voj-
nu, tak jsme se rozhodli, že 
si ji uděláme sami. Původně 
byl plán pracovat v nějaké 
charitatní organizaci - měli 
jsme možnost jet do Ka-
merunu nebo na Filipíny. 
Pak ale brácha Karel stu-
doval v Anglii a zjistil, že 
je možné za poměrně ro-
zumný peníz koupit leten-
ku kolem světa. Proto jsme 
připravili studentský pro-
jekt, v rámci něhož jsme
za rok objeli svět.   
● Co vám vaše cesta při-
nesla?
Jan: Být s bratry 24 ho-
din denně více méně celý 
rok, překonávat společně 
překážky před, během i po 
cestě, denně improvizo-
vat, to vše vás nutně otesá. 
Člověk z České republiky 
si na vlastní kůži uvědomí, 
jak se nám tu žije králov-
sky - máme dostatek vody, 
jídla, sociálně vstřícný stát, 
vzdělání, zdravotnictví je 
přístupné prakticky všem. 
To všechno je veliký luxus 

a jakkoliv jej považujeme 
za samozřejmý, ve většině 
zemí světa to samozřejmé 
vůbec není.
● Proč by si vaši knihu 
měli čtenáři koupit?
Jan: Cestovat a objevovat 
nové země a jejich kultury 
je fajn. Ale nejlepší jsou 
rozhovory s lidmi, kteří 
s Vámi mluví s vědomím, 
že Vás už pravděpodob-
ně nikdy v životě neuvidí. 
Řeknou Vám totiž ze své-
ho života vše podstatné 
a bez obalů. Kromě roz-
hovorů a několika zají-
mavých reálií o navštíve-
ných zemích jsme navíc 
knihu protknuli našimi 
bratrskými vztahy, refl exí 
rodinných kořenů a iden-
titou českých studentů, co 
mají radost ze života. Více 
se dozvíte z naší knihy Tři 
bratři v cizích světech, na 
kterou Vás srdečně zveme. 

www.tribratri.cz

Víte, že...
Karel Diblík je ekonom, 

Honza právník, Petr 
teolog (žije v klášteře).
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Karel, Jan 
a Petr diblíkovi

otužilecké Drama v leDové vltavě

kDo bYl alFreD NikoDém

Alfred Nikodém (25. břez-
na 1864 - 30. října 1949) 
byl pražský zlatník a spor-
tovec - běžec, chodec, 
jezdec - dnes známý pře-
devším jako průkopník 

zimního plavání. Veřejně 
plaval poprvé v Praze ve 
Vltavě o Vánocích 1923. 
O pět let později už plavalo 
v zimě u Národního diva-
dla pod jeho vedením 63 
plavců. Naposledy plaval 
Nikodém veřejně ve Vlta-
vě v prosinci 1945, na prv-
ním vystoupení otužilců po 
skončení války. 
Průkopník Nikodém zemřel 
o čtyři roky později, je po-
hřben na Vyšehradě. Tra-
dice trvá dodnes.

Otužilci lezou do Vltavy. Voda měla dne 26. 12. 
pěkných 6 stupňů. Těsně před závodem sněžilo.

Členky výtvarného 
kurzu klubu seniorů 
Haštalka již druhým 
rokem významně po-
mohly dobré věci. 
Darovaly 14 vlastnoruč-
ně vyrobených panenek 
do charitativní dražby, 
která se konala v rámci 
5. slavnostního benefi č-

ního večera Nadačního 
fondu Lucie v kostele sv. 
Šimona a Judy 12. pro-
since minulého roku.  
Panenky z klubu Haštal-
ka pak byly vydraženy za 
neuvěřitelných 46 tisíc 
Kč.  V rámci dražby byly 
vydraženy i obrazy pro-
fesionálních výtvarníků 

i dětských pacientů uro-
logické kliniky Všeobec-
né fakultní nemocnice 
v Praze za více než 300 
tisíc Kč.  
Velmi si pomoci našich 
milých seniorek vážíme 
a těšíme se na další spo-
lupráci! 

Petr Hejma 

Dámy z klubu seniorů Haštalka 
vyrobily panenky na charitu

Dražba vynesla úctyhodných 46 tisíc korun

Výtvarný kurz klubu 
seniorů Haštalka
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Kalendárium 
Starého Města

Zdeněk 
Rykr
malíř

Bohumil 
Šmída

herec

leden

● Zdeněk Rykr 
*26. 10. 1900 Chotěboř 
†15. 1. 1940 Praha
Malíř, scénograf. Aby se 
nedostal do rukou ge-
stapa, skočil pod rychlík.
 
● Bohumil Šmída 
*16. 1. 1914 Praha 
†6. 3. 1989 Praha
Ředitel Filmového studia 
Barrandov, herec.

● Maria Tauberová 
*28. 4. 1911 Vysoké Mýto 
†16. 1. 2003 Praha
Operní pěvkyně, Národní 
divadlo. 

● Karel Pokorný 
*18. 1. 1891 Pavlice 
†14. 2. 1962 Praha
Sochař, autor pomníku 
Boženy Němcové na Slo- 
vanském ostrově. 

● Otakar Hostinský
*2. 1. 1847 Martiněves
†19. 1. 1910 Praha
Estetik, profesor pražské 
univerzity. Propagátor 
Bedřicha Smetany. 

● Amalie Mánesová 
*21. 1. 1817 Praha 
†4. 7. 1883 Praha
Malířka, dcera Mánese.

Otakar 
Hostinský

estetik

Maria
Tauberová

pěvkyně

nadějná plavkyně porazila svého mistra o dohmat  Kam uplavala bójka

jich krauly stávaly stále 
rozmáchlejšími. Zde je 
třeba poznamenat, že vět-
šina závodníků byli prsaři  
a  neměli na hlavách pla-
vecké čepice, ale kulichy - 
často s bambulemi.
Těsně před cílem už oba 

vedoucí závodníci má-
chali jako mlýny. Jako 
by se vznášeli. Jako první 
dohmátla slečna Lenka 
(čas 9 minut, 18 vteřin), 
jen o vteřinu rychleji než 
její trenér a guru Rosti-
slav Vítek. 

Zatímco oba vítězové 
již na břehu a zabaleni 
do dek rozdávali auto- 
gramy a rozhovory (Sta- 
roměstské noviny), ostat- 
ní se teprve plácali ku 
břehu, což neznamená, 
že by byli méně hrdiny. 

Memoriál Alfreda Niko-
déma byl úžasný. 
Milým zpestřením bylo 
zmizení bójky, vytyčující 
trať. Je zřejmé, že bez ní 
by to nešlo, u zmateněj-
ších závodníků to mohl 
být vyloženě problém, 

protože některé vltavské 
proudy jsou velmi zrád-
né a o vodnících kolují 
různé zvěsti.
Nakonec bójku vylovili  
až po rozsáhlé pátrací  
akci z divokého jezu pod 
mostem Legií.

Vítězka vylézí z vody. 
Hned za ní její trenér.Fo
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Patálie s budíkem Staroměstské noviny k poctě 
Humoristických listů (1915)

Nová 
rubrika

otužilecké Drama v leDové vltavě

lenka 
Štěrbová

Rostislav 
Vítek

Otužilci lezou do Vltavy. Voda měla dne 26. 12. 
pěkných 6 stupňů. Těsně před závodem sněžilo.

Červené 
plavky

rychlý rozhovor 
SN s vítězkou

SN: Jaká byla voda? 
Lenka: Super. 
SN: Od kolika let pla-
vete?
Lenka: Asi od tří.
SN: Co na to ma-
minka? Nebojí se, že 
zmrznete?
Lenka: Maminka je 
několikanásobná mi- 
stryně republiky v dál- 
kovém plavání. Drží 
mi palce.

„Kde je?“ „Tumáš!“ „nejdu pozdě?“



8  Charitatelefon redakce: 775 949 557 redakce@staromestskenoviny.eu

KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

Staroměstských, novoměstských a Malostranských novin. www.kampanula.cz

KampaNula
Charitaredakce@staromestskenoviny.eukenoviny.eu

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

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

Povznášející akce. Kampa-
Nula pořádala tradiční
sousedské setkání na ná-
plavce, svařáky rozdával
zdarma a rád její spolu-
zakladatel Petr Hejma. 
Hráli úžasní Muzikanti 
z Kampy, kteří jsou čím 
dál lepší. Tímto Kampa-
Nula děkuje. 
Vtipnou vánoční báseň 
složil českým politikům 
pan Jan Hejma. Zpívali se
koledy a trampské písně. 
Kolem čtvrté se všich-
ni rozešli k vánočním 
stromkům ve svých do-
movech.  

Štědro-odpolední svařák 
na náplavce u bruncvíka
Ke Karlovu mostu přišlo odpoledne 24. pro-
since přes 300 návštěvníků, rozdalo se 
více než 500 kelímků se svařeným vínem. 

Hráli nedostižní 
Muzikanti z Kampy

Svařák rozdával zdarma a rád 
spoluzakladatel Kampanuly Petr Hejma 

Báseň politikům  
k Vánocům složil  

pan Jan Hejma

Naše akce

POŘÁDÁME
Úterý 3. února, 17 h. 
Kompozice a energie soch 
sv. Václava. Dvůr umění, 
Mostecká 14. Přednáší 
Ing. Zemánek.

DÁLE: 
19. 2. Praha Ibrahima Ibn 
Jakuba (Dr. Čiháková + 
Ing. Zemánek).

PŘIPRAVUJEME
 Dr. Hůlek - Řimsolog 
a Pyramidy na Balkáně.
 Dr. Sedmík - Národní 
muzeum + socha sv. Vác-
lava.
 Ing. Hejma - Toulka 
Museem Kampa.
 R. Händl - Lichten-
štejnové - dva slavné ma-

lostranské paláce.
 Dr. Kábele - Sport na 
Malé Straně, toulka II.  
J. Rybář - Petřín II, Pod-
zemí Strahovského kláš-
tera.

Jaro: Velký benefiční 
koncert: Sbor Prážata + 
Resonance + Pražský ky-
tarový orchestr v kostele 
svatého Šimona  a Judy 
(pěkně vytápěném).

Sobota 11.  dubna se 
bude na celé Malé Stra-
ně konat - PLZEŇ
- MĚSTO  EVROPSKÉ
KULTURY, celý den
v klubech, galeriích, scé-
nách. Vstup zdarma, pivo 
za polovic!

Bulvárně historická toulka 
Úterý 20. ledna, 17 h 

Přednáší Richard Händel. 
Trick bar, Malostranská beseda

neVĚRY 
MOCnÝCH

Úterý 20. ledna, 17 h

Účinkovali: Úžasná Adé-
la Zejfartová & Sunny 
Swing Trio, v závěru 
skvělé vystoupení  taneč-
ního studia: www.Zig-
-Zag.cz tancem Balboa.
Téměř 170 účastníků 
bylo nadšeno i úchvat-
nou Jitkou Vrbovou & 
LTW. To již tanec vypukl 
naplno a Johnny´s Blues 
pak hráli až do jedné ho-
diny po půlnoci. Přes tři 
tisíce Kč na podpůrné 
projekty KampaNuly.

SkvělÝ JaZZ, blueS & SWiNG 
v PlNé baráČNické rYcHtě

Kampanula, Staroměstské noviny, TURAS a Baráčnická
rychta spolupořádaly benefi ční jazzový večer s tancem 
v sále Baráčnické rychty na Malé Straně.

Hudební večer  na Rychtě

kampaNula: Díky za přízeň

Muzikanti z Kampy

náplavka

Děkujeme za možnost schůzek v Ma-
lostranské besedě, KC Kampa v Sale, 
novým restauracím Deli Maltez a  Kam-
pariu, antikvariátu U modrých luceren, 
Klubu Za starou Prahu, Kavárně Čas, 
Nicolas pizze na Tržišti, Museu Kam-

pa, Šatlavě, Kavárně ve Dvoře umění 
v Mostecké 14, Národní knihovně v Kle-
mentinu, Náprstkovu muzeu, Restau-
raci U Zlatého slona na Havelská 9, 
Vinotéce v Žatecké, Vzorkovně v Barto-
lomějské 13.                     Jiří Kučera



Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MIlÍ ČTenÁŘI, posílejte své příspěvky milé sem: redakce@staromestskenoviny.eu
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inzerce

Dopis

Poděkování 
za tyto noviny

inzerce

Upřímné přání všeho 
nejlepšího do roku 2015 
všem čtenářům Novo-
městských, Staroměts-
kých, StaroBrněnských 
a Malostranských novin 
od Šťoury z Brna.
P. S.: Budu rád, když to 
dáš do všech novin. Mám 
v Praze stovky přátel 
a známých. 

Kolbaba

Dopis
Šťoura z brna 
posílá špunty 
jako PF 2015

Staroměstské noviny, 
prosinec 2014

Vážená redakce,
děkuji za skvělý příběh 
o mém nejmilejším malí-
ři Josefu Ladovi.

Martina Kolečková

Glosa
světýlek, způsobně je po-
skládám na určené místo 
a celý rok se jich nikdo ne-
dotkne, tak vždycky, když 
je chci za rok zase instalo-
vat na vánoční stromek, 
najdu v krabici zamotaný 
chumel zelených drátů. 
Jak se to stane, netuším. 
Protože jsou Vánoce svát-
ky klidu a míru, tak klid-
ně s mírem v srdci začnu 
světýlka uvolňovat. Lépe 

řečeno, chci je uvolňovat. 
Po pěti marných minu-
tách začínám uvažovat, 
zda nás vlastně ozdobený
a svítící stromek nevzda-
luje od duchovní podstaty 
Vánoc. 
V Betlémě žádný smrček 
určitě neměli. Místo ně-
jakých světýlek tam spíš 
sháněli porodní bábu. Po 
deseti minutách je můj 
klid a mír pryč a já mám 

nutkavou touhu zařvat 
jako lev, se světýlky praš-
tit a jako slon je rozdupat. 
Jenže k tomu nemám od-
vahu. Tak zbaběle rozmo-
távám a rozmotávám. Asi 
že se blíží večer divů, se 
rozmotání podaří. Opět 
s mírem v srdci pověsím 
světýlka mezi voňavé 
jehličí a může začít vzác-
ný večer. Ještě než při-
jdou děti, poslední rychlá 

zkouška elektrifi kace, a ty 
potvory nesvítí. Do hle-
dáčku sloní touhy dupat 
se mi dostal nazdobený 
stromek jako celek. Jako 
vždy, když je nejhůř, po-
může osoba nejbližší. 
S lehkostí jí vlastní projde 
kolem a prohlásí: „Vytáh-
la jsem ti prodlužovačku 
ze zásuvky, potřebovala 
jsem přežehlit ubrus.“

Leden 2015

Přestože vždy po Váno-
cích sundám ze stromeč-
ku smyčku elektrických 

Štědrý den
Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

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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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 přijď ji oznámit 
na uvedenou adresu. Překvapení!

Tajenku (heslo) přijďte říct na pokladnu Náprstkova muzea 
(Betlémské nám. 1). Odměna: DVD Indiánská pohádka 
Divadélka Romaneto (dárek od o. s. KampaNula). Platí jen 
týden po vydání tohoto výtisku (do 22. dne v měsíci). 

INICIÁLY 
KARLA 

ANDĚLA

DALŠÍ 
MOŽNOST 

(BUĎ...)

KRÁTKÝ VTIP (POlICAJT VS. BlOndÝnA) 
Zastaví policajt blondýnku se psem: „Paní, tak pozor, váš 
pes nemá košík.” A blondýna odpoví: „To nevadí, vždyť 
nejde nakupovat!” Policajt se zamyslí a říká: „Aha, tak to 
jsem nevěděl.” 

T

K

Kulturní nástěnka    
LEDEN - ÚNOR

divadlo - Po 19. 1. v 19 h, so 7. 2. v 19 
h - Ze ŽIVOTA HMYZU - Národní diva-
dlo, Ostrovní 1 - Alegorická moralita bra-
tří Čapků v režii D. Špinara. V roli Tuláka 
S. Rašilov. www.narodni-divadlo.cz

Projekce - St 21. 1. v 19.30 h - ČeS-
KOSlOVenSKÝ eXIl JAKO dIA-
SPORA - Klub Samaří, Soukenická 15 
- Přednáška socioložky Jiřiny Šiklové 
s následnou diskuzí. www.klubsamari.cz

Výstava - Do 27. 1. - SKUPInOVÁ 
VÝSTAVA - leden - Galerie U Zlaté-
ho kohouta, Michalská 3 - Obrazy, oleje, 
fotky, keramika… Vystavují: K. Bostl, J. 
Arazimová, P. Král… www.guzk.cz

divadlo - Pá 30. 1. v 19.30 h - dVA 
UBOHÝ RUMUnI, CO MlUVĚJ 
POlSKY - Rock Café, Národní 20, diva-
del. sál - Studio Palmoffka. Drogová tragi-
komedie. Hrají: Volejník, Dočkalová… 

Kurz - Každou středu v 19 h - KC Kam-
pa, U Sovových mlýnů 3 - TAI CHI 
S RenÉ KYSelÝM - Pravidelná cviče-
ní pro všechny, přizpůsobeno začáteční-
kům. Pro info: 775 421 480.

dětem - lÉTAJÍCÍ AKAdeMIe - Při-
hlaste své děti (8 - 12 let) k zábavnému 
vzdělávání s akademiky z oblasti historie, 
jazyka, divadla, hudby a fi lmu, archeologie 
a fotografi e. www.letajiciakademie.cz

Na zábradlí 
uvedou Živaga

Divadlo Na zábradlí při-
pravuje pro své příznivce 
novou hru Doktor Živa-
go v režii Jana Mikuláška. 
Premiéry proběhnou 27. 
a 28. února. V představení 
hrají J. Vyorálek, D. Kap-
lanová, J. Plodková a dal-
ší. Nenechte si ujít! 

Soutěž pro 
mladé jazzmany 

Reduta Jazz Club pod 
záštitou společnosti Eu-
roconcert, s.r.o. vyhlašu-
je Czech Jazz Contest 
2015, soutěž mladých 
jazzových kapel a sólis-
tů do třiceti let. Přihláš-
ky posílejte do 31. ledna. 
Více informací na: www.
czechjazzcontest.com.

Osiřelý západ 
se hraje u Kašparů

Divadelní spolek Kašpar 
představil 11. ledna nové 

představení. Soubor se 
pustil do hry Osiřelý zá-
pad autora McDonagha. 
V režii Jakuba Špalka hra-
jí P. Lněnička, M. Ruml, 
T. Rumlová a L. Jůza.

Máj ve Viole 
i v zimě

Herečka Barbora Hrzá-
nová opět vystupuje ve 
Viole. 2. února od 20 ho-
din můžete vidět v jejím 
provedení Máchův Máj. 
V podání Báry se prý jedná 
o strhující ohňostroj slov.

Zápisy na kroužky 
v HaFstudiu

V lednu probíhají v HaF-
studiu zápisy na letní 
semestr, který začíná od 
7. února. Přihlaste své 
děti na zajímavé kurzy, 
kroužky, dílny - výtvarné, 
herecké, hudební, dětské 
divadlo, muzikál… HaF-
studio sídlí v Ostrovní 16. 
Více na www.hafstudio.cz.

Zde muže
být váš
inzerát!

Volejte hned
tel. čís.: 777 556 578
Případně je tu též e-mail:
inzerce@staromestskenoviny.eu

Dočasná
sleva 20 %

Jiří 
Vyorálek, 

herec

Jana 
Plodková, 
herečka

Jakub 
Špalek,
režisér

Čeští a slovenští sochaři odhali-
li nejlepší umělecká ztvárnění 
bývalého prezidenta Václava Hav-
la, vědce Antonína Holého a archi-
tekta Jana Kaplického. V soutěži 
Tří portrétů bojovala asi čtyřicítka 
umělců. Busty jsou k vidění v Aka-
demii věd ČR do 28. ledna.

Busty Havla, Kaplického 
a Holého v Akademii věd

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

za sympatické ceny!
www.fl er.cz/plstacci



Franz Kafka: Proměna (XXX)
ČeTBA nA POKRAČOVÁnÍ. MInUlÝ dÍl: 
Řehoř - brouk upadl a vytéká z něj tekutina...

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

A s představou, že všichni 
napjatě sledují jeho úsilí, 
celý bez sebe se zakousl 
do klíče vší silou, kterou 
v sobě měl. Podle toho, 
jak se klíč otáčel, tancoval 

kolem zámku, držel se teď 
zpříma už jen ústy a podle 
potřeby se buď na klíč 
věšel, nebo ho pak zas va-
hou celého těla tlačil dolů. 
Jasnější zvuk zámku, kte-
rý konečně skočil zpátky, 
Řehoře zrovna probudil. 
Oddechl si a řekl: „Tak 
jsem tedy nepotřeboval 
zámečníka.“

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.
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Pro líné Ještě línější

www.malostranskenoviny.euŘehořův zápas s klíčem

Co nového 
za vodou[ [

inzerceinzerceinzerce

Slavné ženy

Manželka prezidenta Havla
Olga Havlová

Olga Havlová (1933 - 
1996) byla první manžel-
kou prezidenta Václava 
Havla. Narodila se v po-
četné rodině na Žižkově. 
Vyučila se v Baťově továr-
ně, kde poté pracovala. 
V letech 1961 - 1969 byla 

uvaděčkou v Divadle Na 
zábradlí, kde ve stejné 
době působil Václav Ha-
vel. V roce 1964 se za něj 
provdala. V roce 1997 jí 
byl in memoriam propůj-
čen Řád Tomáše Garrigua 
Masaryka. 

Václav 
Havel, 
manžel

Pavel
Landovský, 

kamarád

Jan 
Kašpar, 

přítel
Měla velmi 
milou povahu...
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Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde na Starém Měs-
tě nalezneme kostlivce s pře-
sýpacími hodinami? 
Nápověda: Je to tam, kde 
kohout kokrhá podle rozvrhu.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Správné vyluštění hádanky mi-
nulého čísla: Jde o dům U Mod-
ré štiky, kde byl první pražský bio-
graf. Alice Pořádková
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Ředitel paroplavby 
Štěpán Rusňák zve 
na projížďku

Vážení přátelé,
během zimy byly až do po-
stavení vltavské kaskády na 
tehdy zamrzající Vltavě k vi-
dění stovky bruslařů a leda-
řů. Parníky kotvily v dneš-
ním Podolském přístavu a na 
Hořejším nábřeží a posádky 
zajišťovaly obsekávání jejich 
trupů z ledu. 
Ledaři převáželi bloky ledu 
do pivovarů, hospod a také 
řezníkům. Speciální ledové 
bunkry na uchovávání ledo-
vých kvádrů vybudoval roku 
1905 Branický pivovar poblíž 
vjezdu do dnešní modřanské 
plavební komory. 
V kamenných bazénech ob-
ložených dubovým dřevem 
a utemovaných slámou vydr-
žel led mnohdy do parného 
léta. Konkurencí se stala až 
umělá výroba ledu na štva-
nickém zimním stadionu po 
roce 1932. 
Dnes Vltava nezamrzá a zají-
mavý pohled na Prahu si mů-
žete na našich lodích užít po 
celou zimu!

VLTAVSKÝ HLASATEL
Pražská paroplavební společnost
VLTAVSKÝ HLASATEL

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

ZimNÍ PlavebNÍ ŘáD

● Hodinová plavba z Kampy ● 
Hodinová plavba od Čechova 
mostu ● dvouhodinová plavba 
od Čechova mostu ● Plavba 
s obědem ● Plavba s večeří 

a hudbou

NOVINKY OD KORMIDLA
PŘÍPRAVA ROKU 

150. VÝROČÍ
Doslova každý den pří-
prav velké výstavy ke 
150. letům pražské paro-
plavby přináší nová pře-
kvapení a objevy histo-
rických unikátů. VELKÁ
VÝSTAVA začíná v NÁ-
RODNÍM TECHNIC-
KÉM MUZEU 16. června.
 
JEDNÁNÍ SE SASKOU 

PAROPLAVBOU
Nejvyšší vedení Saské 
paroplavební společnosti 
přijede 21. ledna do Pra-
hy, aby byly naplánovány 
poslední detaily příjez-
du historického parníku 
DIESBAR do Prahy 26. 
srpna 2015. Parník je po-
háněn původním parním 
strojem z našeho nejstar-
šího parníku Bohemia. 

NA VLTAVU V ZIMĚ!
Po celou zimu jsou při-
praveny naše posádky na 
přístavišti Kampa a u Če-
chova mostu, odkud vy-
plouváme od 10 h do 18 h
na pravidelné hodinové 
plavby mezi Karlovým 
mostem a Štvanicí. V 15 h
se můžete vypravit na 
dvouhodinovou plavbu 
zimní Prahou. Ve 12 h 
vyplouvají lodě s obědem 
a v 19 h s večeří a hudbou 
nádherně nasvícenou ve-
černí Prahou. 

VALENTÝNSKÉ 
PLAVBY 14. 2.

Pozvěte milovanou oso-
bu na romantickou plav-
bu se sklenkou sektu na 
palubě a užijte si zimní 
Prahu z Vltavy! Vypluje-
me 14. února od 19 h.

NOVINKY OD KORMIDLA
PŘÍPRAVA ROKU 
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ledování 1898

Bruslaři 
na Vltavě

Pod Vyšehradem



Příští číslo vyjde
15.února

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte též v Café 

TeeVee (Běhounská 18).

Seženete i v Brně

Modré okénko
dnes získává...

VŠICHnI PSI
nejen ze Starého Města

Každý pes, 
který musel 
čelit silvestrov-
skému veselí, 
petardám a tak 
podobně. 

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

inzerce

POSÍleJTe FOTKY 
dOMÁCÍCH MAZlÍČKŮ! 

redakce@
staromestskenoviny.eu

JeZeVČÍK PePA
Snímek svého mazlíčka 
z Dlouhé ulice poslala 
do redakce čtenářka 

Jana Novotná.

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Protože jsou černobílé 
a přitom vidí svět barevně. 

Já i všichni kávomilci 
z Našeho baru je každý 

měsíc nedočkavě vyhlížíme!“ 
Veronika Hamanová, 

kavárna Náš bar

Tip poslal: čtenář Jan Kočí
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Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, 
Národní 3, na recepci. 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 Sk-
lep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární kavárna 
Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Anti-
kvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého 
lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Rugantino, 
Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 
20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Restaurace Ferdi-
nanda, Opletalova 24. U Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, 
Anenská 11. Friends Coffee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, 
Voršilská 3. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, Revoluční 22. 
Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, Praha 9. An-
tikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožitnosti, 
Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino Ma-
gic Planet, Sofi 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., Křemenco-
va 177/8. Malostranská beseda, Malostranské nám. 21. Plovoucí 
kancelář Pražské paroplavby - Prague Boats u Čechova mostu. 
Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kancelář 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. Re-
staurace  Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 
8, Praha 1. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11.

odběrních míst49

Chcete se stát odběrním místem? 
Volejte telefonní číslo: 777 556 578

místem? Chcete se stát odběrním 

Právo být zde uvedeným odběrním místem Staroměstských novin je 
podmíněno příspěvkem nejméně 1000 Kč na provoz, nebo inzerátem.

lYŽOVÁnÍ. „Utíkej za ním, Mařenko, teď tě jistě požádá o ruku!“ 
„Proč zrovna teď?“ „Vždyť vidíš, je úplně padlý na hlavu!“

Vojta 
Náprstek

Je padlý 
na hlavu, 
nic víc.

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


