
inzerce

Fo
to

 n
a 

té
to

 s
tra

ně
: A

rc
hi

v 
S

N
, Y

ou
tu

be

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

®

Cˇ ís. 5/ roč. VI
15. května 2015 NOVINY

HYNKU, 

VILÉME, J
ARMILO

!

LASKA NA 
BARIKADACH

Staroměstské 
servírky

SLeČnA kAtkA
z Vinárny U svaté Anežky 
z Anežské 807/3 si ráda 
s vámi připije kvalitními 

odrůdami košer vína z Čech.

NA STOP Ě

Kapitán Korda
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Vida! Starosta 
(TOP 09) slavil 

1. máj s ANO 

str. 4

UNIKÁTNÍ 
VÝLET 

DO SRDCÍ 
HrDinŮ

´

´ ´BARIKADACHBARIKADACH
VRACÍME 

PRAZE 

PaměŤ

Od konce II. světové války 
uplynulo 70 let

Podrobný návod, 
jak si postavit

vlastní barikádu,
 najdete na 

stranách 6 -7

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

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

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

Více informací na str. 9

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

Národní 11, Praha 1
www.narodnikavarna.cz

Tým Národní kavárny 
se těší na vaší návštěvu.

Více 
str. 3

Praha 
v pohybu
www.prahavpohybu.eu

PCT_ucho Malostranske noviny_36x33_CB.indd   120.3.15   9:27

Volejte: 775 654 443 
nebo mailujte: info@pvip.cz

Další informace na www.internet-praha1.cz

konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!
konečně rychlejší a levnější konečně rychlejší a levnější 

info@pvip.cz

konečně rychlejší a levnější konečně rychlejší a levnější konečně rychlejší a levnější 
Internet na Praze 1!Internet na Praze 1!
konečně rychlejší a levnější konečně rychlejší a levnější 

Od 290 kč až 100 Mbitů!
Nepotřebujete pevnou linku.
Zajišťuje Internet Praha Josefov, s.r.o.

PenÍZe IHneD 
ZA vAŠI neMOvItOSt

Zálohy ● Oddlužení ● Poradenství
Zdarma volejte: 800 662 222 www.jurisreal.cz

Str. 5

LOMECKÝ BABIŠ



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

2  Zpravytelefon redakce: 775 949 557 redakce@staromestskenoviny.eu

inzerce

Kdy vám bylo letos 
největší horko?

Anna Marie 
Höppnerová

Mluvčí mladé 
generace

„Při závodu 
v lyžování, 

a když byly na 
Kampě čaroděj-

nice.“ 

Anketa Staroměstských novin

„Každou 
chvilku. A to 
nemusí mít 
ani patřičný 

důvod.“

Radim 
Fiala

Populární herec 
a vášnivý kuchař

Roman 
korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Při stavbě 
fi lmových 

exteriérových 
kulis Divadélka 

Romaneto.“ 

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Když jsem 
chodila kolem 

horké kaše. 
Kdy to bylo? 
Neřeknu.“ 

Číslo měsíce

70
Od osvobození 
Prahy Rudou 
armádou uplynulo 
9. května 70 let.

   Úvodník

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje

„Letos se vše 
zatím obešlo bez 

dramatických 
horkých 
chvil.“ 

kateřina 
Janečková 

Divadelní a tele-
vizní herečka

„Největší horko 
mi bylo při 
psaní mé

diplomové 
práce.“ 

   Úvodník   Úvodník   Úvodník   Úvodník

Staré Město - Latinsky 
psaný fragment Dalimi-
lovy kroniky (14. stole-
tí) byl k vidění v Zrca-
dlové síni Klementina. 
Sešitek o 24 stranách 
plný barevných ob-
rázků koupila Národní 
knihovna před 10 lety 
za takřka 10 milionů Kč 
na aukci. Veršovaná 
kronika tzv. Dalimila je 
základním dílem čes-
kého písemnictví.

Úžasná Dalimilova kronika 
vystavena v Klementinu

Nové zprávy 
ze Starého Města
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na klenot české historie stály dlouhé fronty

vášnivý řidič chtěl ujet strážníkům  
v Platnéřské ulici s botičkou

Staré Město - Ajajaj!
Zřejmě si, chudák, my-
slel, že botička při jízdě 
sama odpadne.
Když řidič zjistil, že mu 
policie nasadila kvůli
špatnému parkování bo-
tičku, rozhodl se, že této 

patálii prostě ujede. Jeho 
sen se ale ukázal být 
pouhou utopií. Poté, co 
sešlápl pedál, zůstal stát 
prakticky na místě a bo-
tička se zaklínila o pod-
vozek. V praxi si tak ově-
řil, že botička není jen 

maketa na postrašení 
řidičů, ale nástroj, který 
auto skutečně znehybní.
Tzv. botička je v České 
republice používána od 
roku 1991. Poprvé byla 
použita v Denveru v USA 
roku 1955. 

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tytoPište si tyto

Jak dlouho 
je 70 let

Říká se, že Karel Veliký 
(742 - 814) nechal posta-
vit maják, který je strážce
generací. Hlídači se v něm
střídají tak, že začnou 
jako 15letí chlapci a slou-
ží tak dlouho, dokud ne-
zemřou.  Po jejich skonu 
na maják nastoupí další 
15letý hoch. 
Když si to spočítáme, od 
dob Karla Velikého se na 
majáku vystřídalo asi 20 
strážců. Kdyby se všich-
ni sešli u jednoho stolu, 
bude mít na každé straně 
pět židlí. 
Století, byť ho málokdo 
pozná celé, je mnohem 
kratší časový úsek, než 
to vypadá. I ta válka, byť 
se zdá být v propadlišti 
času, byla vlastně včera.

Obrázek 
z Dalimilovy 

kroniky

Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Ondřej
Höppner

Žena, která upadla 
na chodníku, 

dostala 200 tisíc 
Magistrát zaplatí kolem
200 tisíc Kč ženě, která 
před 10 lety upadla na 
neposypaném chodní-
ku. Město musí uhradit 
i soudní výlohy.

Recept dle 
Dobromily

Kysaná smetana 
na divoko

Kup mléko a vlož do 
díže. Pak tři. Přidej 

pepře a šafránu a hrst 
plátků divoké růže...

ta to umí osolit!

 

nechte hrnce vařit za vás

17°C
květen

Kdo v květnu utrhne 
šeřík, v červnu uschne

Počasí 

Nešťastník

Pokuta za opravu 
domu U Černé 

Matky Boží
Ovocný trh - Stát čelí 
žalobě o 300 milionů 
korun za rekonstrukci 
domu U Černé Matky
Boží. Pohledávka za op-
ravu domu před 20 lety.

Národní divadlo odesla-
lo desítky dopisů oso-
bám a institucím, které 
neoprávněně používají 
názvy odkazující k čes-
ké první scéně.

Národní divadlo 
brojí na ochranu 

své značky

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

▪ replik historických oken
▪ špaletových oken
▪ eurooken
▪ vstupních a vnitřních 

dveří
▪ bezpečnostních dveří

▪ dveří a oken
▪ stěn
▪ replik

Rodinná fi rma s tradicí od roku 1922.

výroba oken a dveří

www.nenadal.cz

výroba požárních

www.p-u-p.cz
tel.: 777 850 420 tel.: 777 850 410

Revize požárních 
dveří

Volejte hned tel. č.:
777 556 578

Zde může
být váš
inzerát!

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

Dočasná
s leva 20 %



3 Zpravy telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu

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

anežský klášter v ohrožení! 
Vzpoura proti aroganci moci
 NE! Maršmelounu ● Staroměstské noviny ve válce

Demonstranti  
před radnicí 
Prahy 1

Staré Město - Mnozí 
to dlouho měli za vtip. 
U Anežského kláštera má 
vyrůst stavba, proti kte-
ré vznikla vlna odporu. 
Stavbě má padnout za 
oběť část zdi Anežského 
kláštera. Stačí jediné ra-
zítko radnice Prahy 1.
„Takovou obludu tady 
nechceme!“ bouří se ob-
čané. Na demonstraci 
proti stavbě domu se jich 
sešla bezmála tisícovka. 
Někteří z nich měli na 
hlavě krabice - žert na 
dům, který má připomí-
nat obličej robota. „Pro-
jekt je to tak pitomý, že 
nikoho nenapadlo, že je 
možný,“ říká pozorova-
tel. Vedení radnice Prahy 
1 je pro stavbu. 

Víte, že...
Když se architektura 

začíná podobat obličeji, 
je třeba začít znovu.
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Dívka ze str. 3
Bouřlivý 

rok 
1915

ště
narodila se u řeky. Její táta 

tvrdě zápolil s kládami. 
vsadila na podvazky 

a vyhrála hlavní cenu!

avantGarDní marY

Revoluční 
podvazek

Architektka 
Marie Švábová

Radní magistrátu 
Jan Wolf je proti 
Maršmelounu

titulní strana minulého čísla 
Staroměstských novin

Adresa: 

Národní kavárna, 
Národní 11, 
Praha 1, 110 00

Otevřeno: 

po až pá 8 - 22 h 
so a ne 9 - 22 h

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.

S teplým počasím vstoupilo do Národní kavárny 
i nové sezónní menu a v něm spousta skvělých 

novinek. Od předkrmů po dezerty se mají návštěv-
níci na co těšit. Speciality jako francouzská kachní 
prsíčka Barberie marinovaná v medu s karame-
lovou cibulkou nebo čerstvý losos se sezamovou 
krustou podávaný s paprikami plněnými smeta-
novými bramborami a ovčím sýrem budou lahodit 
vašim chuťovým buňkám i ve slunečném počasí. 
Šéfkuchař kavárny při sestavování menu myslel 
i na zákazníky, kteří se nacházejí v redukčním ob-
dobí. Takový Norský salát s uzeným lososem a avo-
kádem bude v jejich případě dobrou volbou. Pokud 
chcete naopak hřešit, vaše chuťové 
buňky potěší Créme Brulée z té 
nejjemnější smetany ochucený 
čerstvou vanilkou nebo domácí ja-
hodové knedlíky sypané tvarohem 
a cukrem, jako od babičky.

tel.: 222 262 291   www.narodnikavarna.cz

Přijďte ochutnat novinky do Národní kavárny. V pátek 
a v sobotu navíc „ovoněné“ hudbou v podobě klavírní 

kulisy účastníků soutěže Pianista roku!

Nové menu v Národní kavárně!

www.unetickypivovar.cz

OSLAvY vÝROČÍ ZnOvUOtevŘenÍ 
ÚnětICkÉHO PIvOvARU

Café Kolíbka, Řeznická 10
Kavárna Velryba, Opatovická 24

U Pravdů, Žitná 15 
Bar No. 7, Na Struze 7

Blahodárné účinky našeho piva výtečné jakosti 
pocítíte v těchto provozovnách v centru Prahy:

13 h Divadlo pro děti: Klaunské divadlo Jeníčka     
a Mařenky + balónky

14 h Slavnostní naražení 50litrového sudu     
Únětické 10° zdarma

15 h Soutěž pro děti
16 h Slavnostní naražení 50litrového sudu    

Únětické 12° zdarma
17 h Kosa Vostra v pivovarské stodole
19 h Večerní zábava v pivovarské stodole s kapelou 

KMOTRA - starý skvělý rockový pecky

Srdečně vás zveme v sobotu 13. června 2015 
do Únětického pivovaru

Nenechte nás v tom samotné. Vše ve spolu-
práci s Únětickou 10° a 12° výtečné jakosti 
čepovaných přímo z tanků kamenných sklepů 
pivovaru!

Naše referenční projekty 
najdete na Facebooku.

kvalitně 
odvedená práce 

za rozumnou cenu.
• Novostavby
• Rekonstrukce
• Projekty na klíč
• Provádění staveb
• Veškeré ostatní 

stavební práce
V případě zájmu o naše 

služby volejte telefonní číslo: 
+420 727 879 921.

• Docházku dítěte si řídíte sami
• Přijímáme děti od dvou let
• Provozní doba 8 - 17 h
• Po domluvě noční i víkendové 

hlídání
• Angličtina, němčina                

a francouzština v ceně

Alternativa mateřské školky
Praha 1, Spálená 43

OKAMŽITĚ PŘIJMEME 
VAŠE DÍTĚ

Tel.: 607 045 661
www.hodinovehlidanideti.cz

DětSkÉ CentRUM
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ProČ nám 
JDE STAROSTA 
PO KRKU (IV)

Brekeke!

Dříve & Dnes

vÍte, Že: Domy na snímku vlevo byly zbořeny v roce 1968. Novou scénu dostavěli v roce 1983.

POSÍLeJte SvÉ FOtOGRAFIe 
starých a nových míst v Praze poříze-
né ze stejného místa na adresu: 
redakce@staromestskenoviny.eu  

Nová scéna Národního divadla (Národní)
Kde to je1935 Dnes
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 Zpravy

Pochlubte se kresbami 
svých dětí! Vždyť ne na-
darmo se říká, že Praha je
nejkrásnější jejich očima.
V případě uveřejnění ob-
rázku v těchto novinách je 
čeká milá odměna: DVD 
Indiánská pohádka Diva-
délka Romaneto. Dárek je
k vyzvednutí v pokladně
Náprstkova muzea. Platí 
jen do 15 dnů od vydání 
tohoto čísla.

Obrázek na téma Praha vyfoťte a pošlete na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Vilém Farris, 5 let

Pan starosta Lomecký rituálně 
spálil noviny, které nemá rád
Smutný příběh od čarodějnické vatry

Staré Město - Čtenáři 
Staroměstských novin teď
se znepokojením čekají, 
jaké kroky podnikne ve-
doucí radnice proti jejich 
oblíbeným novinám. 
Starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký ukázal, co umí, 
když na čarodějnicích 
na Kampě spálil jejich 
spřátelené Malostranské 
noviny.
Noviny kdosi zastrčil do 
kožené brašny figuríny 
čarodějnice. Starosta měl
při zapalování vatry no-
viny přímo před očima.
Po neúspěšných volbách 
loni v říjnu prý staros-
ta „tlačil“ na inzerenty, 
aby přestali s tímto ob-
líbeným místním perio-
dikem spolupracovat.

Víte, že...
 Popel z ohňů zapálených 
v noci z 30. 4. na 1. 5. měl 

moc pro zvýšení úrody.

Jejda! mluvčí radnice 
hvězdou bulváru

Takhle si mluvčí radnice Prahy 1
slečna Veronika Blažková zaha-
jovací tanec se starostou na tzv. 
Pohádkovém plese zřejmě ne-
představovala.  
„Prostě mi vypadlo, no.“ Vyjád-
řila se k tomu slečna Blažková.
Ples pořádala radnice Prahy 1 
a daňové poplatníky přišel na 
několik milionů korun. 
Bulvární média věnovala této 
ostudě značnou pozornost a upo-
zornila, že stejná „lapálie“ se sta-
la slečně Blažkové na plese Pra-
hy 1 již před dvěma lety.
Zazněly i hlasy, že to slečna mluv-
čí (která je od voleb roku 2010 
přítelkyní starosty), dělá schvál-
ně. To je sice možné, ale tak tro-
chu nedůstojné, že.

Úžasný obrázek pražské-
ho mostu, na kterém jezdí 
auta. Dílo poslala do re-
dakce jeho maminka.

Starosta a jeho 
mluvčí v okamžiku 

nešťastného výpadku
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Četl si 
Staroměst-
ské noviny 
během 
posledního 
jednání 
zastupitel-
stva.

Ivan Solil,
radní pro 

bezpečnost
(ČSSD)

Palec dolů 
za chtivý 
přístup 
ke stavbě 
Maršme-
lounu 
u Anežské-
ho kláštera.

Oldřich 
Lomecký, 
starosta 
(TOP 09)

Vítěz Poražený

Uzeniny

Louč 
hrůzy

Malostranské 
noviny

Bunda 
z dovozu

naŠe Děti Kreslí PraHU SOUtěŽ 
O CENY

Starosta zapaluje hranici 
s čarodějnicí, která má 

v kabele Malostranské noviny 
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tAJně nA RADnICI 
S POvOLenÍM PSÁt

Zápisník 
agenta 001

Vida! Starosta Prahy 1 Oldřich 
Lomecký neslavil 1. máj mezi svý-
mi (TOP 09), ale na jedné lodi 
s konkurenčním hnutím ANO 
(Andrej Babiš vpravo). Ukazu-
je se, že na zprávách, že Lomec-
kého v TOP 09 moc nemusejí, 
něco bude. Lomeckého stranický 
šéf Miroslav Kalousek, který je 
s ANO v ostrém sporu, se prý vel-
mi podivil. Reprofoto: TV Nova

Starosta (TOP 09)  
slavil 1 . máj 

s konkurenčním ano

Provazochodci si pěkně zařádili 
na laně u staroměstského orloje
Deset metrů nad zemí a k tomu smrtka 

Staré Město - Na úzkém 
laně tři patra nad zemí se 
prošlo nad Staroměst-
ským náměstím několik 
akrobatů.  Lano bylo na-
taženo od orloje k proti-
lehlému domu. Párkrát 
sice zakopli, ale naštěstí 
byli jištěni.
Podívaná se uskutečnila 
v rámci akce Praha v po-
hybu. „Spolu s téměř 
čtyřmi desítkami 
vystavovatelů jsme 
chtěli Pražanům 
i turistům dokázat,
že Praha je městem 
moderního pohybu
a lze ji poznávat ak-
tivně,“ uvedla Nora Do-
lanská, ředitelka Prague 
City Tourism (Pražská in-
formační služba).

Víte, že...
První člověk přešel na 
laně přes Niagarské 

vodopády v roce 1859.

Radnice 
Prahy 1

LOMECKÝ

BABIŠ

Artisté škobrtli 
jen občas

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.
●Provedu vaše klienty 
či přátele Prahou. Výbor-
ná AJ, umíme i další  cizí 
jazyky. Na podání záleží! 
Jitka Šimková. Tel.: 608 
973 390.
●Bazárek ve Staré Bo-
leslavi - nákup a prodej 
zajímavého zboží. I do 
komise. Autodoprava. Vy-
klízení pozůstalostí, bytů, 
sklepů, domů. Hodinový 
manžel. Tel.: 728 091 291. 
●Provádím celostní 
masáže pomocí  ruč-
ní terapie v kombinaci             

s metodami sibiřských 
šamanů. V. Patzak, Ha-
velská 12, 110 00, tel.: 725 
773 290. 
●Pro studenta ČVUT 
- sportovec, nekuřák, 
hledám samostatné byd-
lení v Praze (byt nebo po-
koj). Možnost výpomoci 
- malování, úklid, odvoz, 
zahrada. Tel.: 702 477 
257, email: jansvacina@
email.cz 
●Hledáme obrazy, ilu-
strace a další od malíře 
Kamila Lhotáka pro vý-

stavu v červenci a srpnu 
Tel.: 701 131 673. www.
retrogallery.cz.
●Účetnictví - zpracová-
ní a vedení. Mzdy a ve-
dení daňové evidence 
pro OSVČ. Zastupování 
na úřadech. V. Kadubec, 
mail: v.kadubec@email.
cz, tel.: 775 654 906. 
●Hledám odborného 
mechanika, prosím o fér 
radu či opravu el. psacího 
stroje zn. Carrera de Luxe 
MD - Olympia. Tel.: 737 
578 443.

INZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMSINZERCE STARÉ MĚSTO POMOCÍ SMS

www.poliklinikanarodni.cz

Poliklinika 
na Národní

MUDr. Martin J. Stránský, ředitel

Protože na zdraví záleží

Národní 9. Tel.: 222 075 120 

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

257 531 839

Přihlášky na: 
haf@hafstudio.cz

Adresa: 
HaFstudio, Ostrovní 16, Praha 1

     termíny: 
17. - 21. srpna, denně 9 - 18 h
24. - 29. srpna, denně 9 - 18 h 

• Letní herecká dílna            
pro děti od 6 do 15 let

• Letní výtvarná dílna             
pro děti od 6 do 15 let 

• Letní hrátky pro prťata        
pro děti od 4 do 6 let

Příměstské tábory 
pro děti od 4 do 15 let

www.hafstudio.cz
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Nás chartisty pokládal to-
talitní režim za „samozvan-
ce a ztroskotance“. 
Teď po 38 letech - když jde 
o ombudsmana pro Prahu 1
- nejsem samozvancem?
Až zastupitelstvo rozhodne 
svou většinou o mně jako 
o ombudsmanovi, až tak 
budu pozván.
Být ochránce práv občanů 
Prahy 1 zase není žádná 
snadná záležitost. Musí být 

nestranný, bezpartijní, což 
znamená bez part a parti-
ček. 
Já jsem v zastupitelstvu za 
opozici, proti radniční ko-
alici - tak musím dát pozor 
na nestrannost.
Jde o článek v… novinách 
„Proč nám jde starosta po 
krku“ - zatím je díl římská 
III, jde o veřejnou diskuzi, 
v níž je možno vyjadřovat 
nejširší možné spektrum 

názorů a hledisek. Jsem 
pro kritiku vůči panu sta-
rostovi. Ve jménu své ne-

strannosti říkám: Kam se 
poděl respekt k soukromí 
pana starosty?
„My respektujeme neve-
řejnost lidského soukromí 
a právo každého učinit 
předmětem svobodného 
rozhodnutí, co ze svého 
soukromí zpřístupní jiným 
osobám.“ (Kodex)
Jsem pro kritiku pana sta-
rosty. Jsem pro to, aby měl 
právo na soukromí.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý
napište Sváťovi na adresu: redakce@staromestskenoviny.eu

Kněz, písničkář 
undergroundu, 
vězeň totality, nyní 
zastupitel. Rád 
odpoví na vaše 
dotazy a spolu se 
svým týmem udě-
lá vše pro vyřešení 
vašeho problému.

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

Sváťa a J. v. Čep
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Staroměstské náměstí 
v době bojů.

Ze zasedacího sálu Staroměstské radnice byla onoho 
rána dne 5. května 1945 odstraněna busta Hitlera. Za 
okny vlály československé vlajky. Zástupci českého ve-
dení radnice vyšli na balkón, aby pozdravili jásající dav. 
Pak se ozvala střelba a k zemi padli první ranění.
„Nikdo nesuďte, nikdo
nesmíte trestat!“ vy-
bízel Pražany městský 
rozhlas.
Vše bylo připraveno, 
aby Němci v klidu 
odešli z Prahy.
V tu dobu už Hitler 
spáchal sebevraž-
du, Rudá armáda 
dobyla Berlín a ně-
mečtí vojáci se hro-
madně vzdávali.
Probíhala jednání 
s K. H. Frankem 
o klidném odcho-
du Němců. Frank 
(odpovědný za vy-
hlazení Lidic a Le-
žáků) vyhrožoval, 
že jakýkoli akt nepřá-
telství proti Němcům 
utone v krvi.
Pak se z bloků domů 
u Týnského chrámu 
(sídlil zde stranický 
sekretariát NSDAP) 
ozvala směrem k rad-
nici střelba němec-
kých kulometů. Radní 
se rychle ukryli. Okna 
radnice byla roztříš-
těna. Na dlažbě Sta-
roměstského náměstí 
zůstali ležet první ra-
nění. Pražské povstání 
začalo.
Po výstřelech od Týna 
bylo jasné, že krvepro-
lití už nic nezastaví. 
Umírněný tón prvního 
rozhlasového provolá-
ní se v 11.55 h, poté co 
zazněly první výstřely 

od Týna, změnil ve výzvy 
Pražanům k ozbrojené-
mu boji.
Dá se tedy říct, že Praž-
ské povstání začalo za pět 
minut dvanáct. 
V Československém roz-
hlase na Vinohradech se 

začalo střílet až krátce po 
poledni.
Radnice a okolí (byl tu ne-
jen městský rozhlas, ale 
i sídlo revoluční rady) se
staly terčem útoku němec-
kých tanků a děl. Prvními 
oběťmi byl hlouček sed-
mi neozbrojených Praža-
nů na rohu Železné ulice 
- zabil je německý granát.

6. 5. (neděle) začali Češi 
stavět kolem Staroměst-
ského náměstí barikády. 
7. 5. Němci po útoku děl 
pronikli do radnice, ale 
byli postříleni. Vypukl 
požár, hořely i nedaleký 
Sixtův a Storchův dům. 

Večer svrhlo německé 
letadlo bombu na pa-
lác Kinských.
8. 5. zahájili Němci
nejsilnější úder. Rad-
nice se ocitla v plame-
nech, z Letné na ná-
městí střílelo dělo. 
Kolem Husova sou-
soší kroužila němec-
ká obrněná vozidla, 
obránci je odstřelo-

vali pancéřovými pěstmi. 
V podzemních chodbách 
se skrývaly desítky raně-
ných a rodin s dětmi.
Když už byla situace kri-
tická, roznesla se zpráva 
o kapitulaci Němců na 
území Prahy. V 17.15 ho-
din se u Husova pomníku 
sešli zástupci obou stran 
a dohodli příměří.

„Praha se změnila v město přízraků. Příval deště rozleptal  
mraveniště velkoměsta a jeho dělníci i vojáci hrnou se ze 
svých skrýší, aby postavili přehradu proti nepříteli daleko 
horšími, než je déšť,“ Napsal spisovatel L. M. Pařízek.
Roznesla se zpráva, že Němci chtějí srovnat Prahu se 
zemí. Pražané pochopili, že se rozhodne, zda Prahu po-
stihne osud Varšavy. Barikády se staly symbolem souná-
ležitosti, bratrství a lásky k rodné zemi. Je smutné, jak tok 
času následně rozmělnil obsah těchto slov. V celé Praze 
se na stavbě barikád podílelo až 250 tisíc Pražanů.

Vozidla bez kol naplníte dlažebním
kamenem. Vozy elektrické dráhy 
naplníte dlažebními kostkami, 
předtím je však uvolníte a vhodně 
postavíte. Používejte i nádoby na
popel, nezapomínejte je však uza-
vřít. Traverzy spojujte drátem.

Návod na stavění barikád 
velitelství Bartoše z 6. 5. 1945

Jak postavit barikádu

Když láska, tak na barikádách

Víte, že...
Při bojích o Prahu zahy-
nulo 2 898 Čechů, 300 
Vlasovců, 692 vojáků 
Rudé armády (z toho 30 
ve vnitřní Praze) a 1000 
Němců.

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 
V DOBĚ BITVY
Povstalci drželi tři radniční 
budovy, které byly propoje-
ny podzemními chodbami: 
Staroměstskou radnici, No-
vou radnici a úřední budovu 
(městský rozhlas).

Barikáda
Barikáda

Barikáda

Hus

První výstřel: Bitva o staroměstsKé náměstí 
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Kalendárium 
Starého Města

Alois 
Wachsman

architekt

Marie 
Rosůlková

herečka

květen

● Marie Rosůlková 
*17. 12. 1901 Plzeň 
†15. 5. 1993 Praha
Herečka. Její nejbližší jí 
říkali Meryčka. 

● Karel Kašpar 
*16. 5. 1870 Mirošov 
†21. 4. 1941 Praha
Teolog, arcibiskup. 

● Alois Wachsman 
*14. 5. 1898 Praha 
†16. 5. 1942 Jičín
Architekt a bratranec 
Jiřího Voskovce. Spolu-
zakládal Devětsil.
 
● Lenka Reinerová 
*17. 5. 1916 Karlín 
†27. 6. 2008 Praha
Německy píšící spiso-
vatelka.
 
● Karel Šebor 
*13. 8. 1843 Brandýs n. L. 
†17. 5. 1903 Praha
Kapelník Prozatímního 
divadla. 

● Johana Cavallarová 
*18. 5. 1863 Praha 
†6. 4. 1946 Řevnice 
Pěvkyně. Její portrét je 
druhá dívka zprava na 
Hynaisově oponě  
v Národním divadle. 

Johana 
Cavallarová

pěvkyně

Karel 
Kašpar 

arcibiskup

Odvoz automobilem na vlak Staroměstské noviny k poctě 
Humoristickým listům (1915)

Nejvíc kůže

Stavba barikády. U Staroměstského náměstí 
byly tři (Pařížská, Melantrichova, Železná). 
Po celé Praze až 2 200.
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Barikáda

Barikáda

Orloj po německých 
útocích

Květen 1945 Květen 2015

Barikáda 
v Melantrichově ulici 
(vzadu radnice)

Sedm mrtvých Pražanů 
na rohu Železné ulice

První výstřel: Bitva o staroměstsKé náměstí 

německé tanky 
u Husova sousoší

Český četník vs. 
němečtí vojáci. 
Setkání v Železné
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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.
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 

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

KampaNula
redakce@staromestskenoviny.eukenoviny.eu

Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory 
KampaNulaKampaNulaKampaNula

Budova muzea je náročně 
rekonstruována, aby se za 
tři roky, v roce 200. výro-
čí, zaskvěla v plné kráse. 
V 19. století významné 
osobnosti architektury 
a stavebnictví předložily 
soutěžní návrhy na vý-
stavbu muzea na místě 
Koňské brány.
Byly přiblíženy slavné ale 
pohnuté časy původně 
Vlasteneckého, nyní Ná-
rodního muzea. Zajímavá 
byla přehlídka mužů na-
šeho národa, díky kterým 
existuje muzeum ve své 
dnešní podobě. Od hra-

Na schodech Národního muzea se skupinka lidí soustředila kolem 
dvou přednášejících:  Dr. Sedmíka a Ing. Zemánka. Ti seznámili asi 
20 účastníků toulky s historií Národního muzea a s ním i související 
sochou sv. Václava. Byly přiblíženy slavné i pohnuté časy.

běte Kašpara M. Stern-
berka, faktického zakla-
datele Vlasteneckého mu-
zea, přes „Otce národa“ 
Františka Palackého, kte-
rý vtiskl činnosti muzea 
národní charakter, až po 
Jana E. Purkyněho či Dr. 
Emila Holuba. 
Hovořeno bylo o sporu 
o umístění sochy sv. Vác-
lava mezi projektantem 
historické budovy mu-
zea Josefem Schulzem 
a císařským stavebním 
radou Josefem Hlávkou. 
Původně měla stát socha 
Václava na rampě muzea, 

Učená toulka po schodech národního 
muzea, přehlídka velikánů národa

ale Hlávka prosadil její 
umístění tam, kde je. 
O peripetiích, které 
provázely vznik sochy, 
se obšírněji zmínil Ing. 
Zemánek. Na tomto díle 
pracoval významný český 
sochař Josef Václav Mysl-
bek přes 30 let. Nakonec 
nás Ing. Zemánek sezná-
mil s ezoterickým význa-
mem kamenných sloupů, 
které byly původně zeza-
du součástí Václavského 
sousoší. 
Na podporu benefi čních 
projektů KampaNuly by-
lo vybráno 600 Kč. 

Základním posláním 
KampaNuly  je vedle cha-
ritativní činnosti a pod-
pory spolkové činnosti  
také ochrana našeho kul-
turního dědictví a pod-
pora historických tradic 
v Praze 1. Zjednodušeně 
se snažíme chránit genia 
loci, který z některých 
míst již téměř vymizel.
Jedním z nich je Václav-
ské náměstí. Místo, které 
je dnes nevlídné a bez at-
mosféry, přesto pro český 
národ tolik symbolické. 
Začneme podporou pro-
jektu Ing. Jana Zemánka 
- navrácení historických 
žulových kamenů k soše 
sv. Václava, které mají 
pro toto místo nadčaso-
vý význam. Díky všem za 
spolupráci a podporu.

Petr Hejma

Petr
Hejma
Spoluzakladatel 
KampaNuly

václavské 
náměstí se 

musí změnit!

 Charita

K a m p a N u l a
pořádá a zve na benefi ční akci s názvem

I V. P R O S T Ř E N Ý  
S T Ů L

pro Konzervatoř Jana Deyla a Nadaci Artevide

Praha 1, Malá Strana

Úterý 16. 6. 2015, 18 - 22 h
M A L T É Z S K É   N Á M Ě S T Í
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ NAŠICH BENEFICÍ! Věnujte, 
prosím, jako každoročně dobroty, nápoje na Stůl 

i fi nanční dary ve prospěch zdravotně postižených.

Výtěžek i z prodeje nápojů a dobrot bude zveřejněn a předán k 
nákupu školních pomůcek a výtvarných potřeb… 

www.kampanula.cz, facebook

Během večera budou koncertovat
hudební tělesa studentů Konzervatoře Jana 
Deyla a Ladičské školy zrakově postižených 
M U Z I K A N T I    Z    K A M P Y

Prodejní výstava obrazů zrakově postižených 
dětí Nadace ARTEVIDE  z Karmelitské ulice…

Prosíme nejen malostranské fi rmy, jednotlivce, 
restaurace, vinárny, kluby, společnosti i veřejné 

instituce… Dary je možno odepsat z daní!

Naše akce
POŘÁDÁME UČENÉ TOULKY A BENEFICE

Výtěžek vždy poskytnut zdravotně postiženým Prahy 1

Naše akce

POŘÁDÁME
Úterý 2. 6., 17.30 h
Kostel Na Prádle,  R. Hän-
dl - Mistr Jan Hus. 

Úterý 16. 6., 18 - 22 h 
Prostřený stůl KampaNu-
ly na Maltézském náměs-
tí. Hrají studenti Deylovy 
akademie a další.

PŘIPRAVUJEME
Dr. J. Kábele - Sport na 
Malé Straně II. 
J. Rybář - Petřín II. 

Dr. H. Blochová - Ro-
mánská Praha a její pod-
zemí.

PODPORUJEME
Ne  17. 5., celý den 
Poupění - Strýt Tyjátr - den
divadel HaFu na Žofíně. 
Děti rozhodně s sebou!

Čtvrtek 26. 11.
Benefiční koncert - Práža-
ta a Resonance + Pražský 
kytarový orchestr v koste-
le Šimona a Judy.

Literární výlet 
eugena Brikciuse

Eugen a Zuzana Brikciusovi, Vladimír Bašta 
a Rakouské kulturní fórum v Praze si vás dovolují 

pozvat na 20. literární výlet s názvem 
PŘÍteL SvětA FRAnZ WeRFeL

Výlet začíná 26. 5. 2015 v 17.00 h v Rakouském 
kulturním fóru, Jungmannovo nám. 18

Účastníci toulky: vpravo 
přednášející Zemánek a Sedmík

Pan Zemánek 
u sloupu

Svatý
 václav

OSLAVA 699. NAROZENINY CÍSAŘE 
KARLA IV. úspěšně proběhla 15. 5. v kos-
tele Na Prádle na Malé Straně. Proběh-
ly přednášky, na cistru zahrál L. Holzer. 
Výtěžek věnován kostelu a studiu Oáza. 

 Hlaste se na mail: vzikmundova@seznam.cz 
nebo na tel. č.: 724 534 710 



Dopisy čtenářů, básně, glosy, fejetony 
MILÍ ČtenÁŘI, pište nám na e-mailovou adresu: redakce@staromestskenoviny.eu
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inzerce

Dopis
Poděkování 

za tyto noviny

inzerce

Vážená redakce, 
reaguji na článek o při-
pravované stavbě fi rmy 
Praga Progetti e Inves-
timenti, která má vyrůst 
v těsné blízkosti Anež-
skeho kláštera. Několik 
let již sice nejsem rezi-
dentkou Prahy 1, ale stále 
zde pracuji a osud pamá-
tek staré Prahy mi není 
lhostejný. Jsem ctitelkou 
sv. Anežky Přemyslovny 
a jejího odkazu a pova-
žuji projekt tzv. Maršme-
lounu za projev barbar-
ské neúcty k národním 
hodnotám. Podporuji 
všechny, kteří proti pro-
jektu protestují. 
Mg. Barbora Stehlíková 

Dopis

Maršmeloun 
je neúcta

Staroměstské noviny, 
DUBen 2015

Vážená redakce,
chválím vaše noviny! Rá-
da si přečtu, co je nového, 
nebo něco z historie. 

Šárka Pernegrová, 
U Milosrdných

Glosa
době uvidí zajímavý jev. 
Každou hodinu budou 
přebíhat přes vltavské 
mosty zástupy muzikan-
tů všech možných žánrů. 
Nejhůř na tom bude ma-
jitel fl ašinetu. 
Vysvětlení tohoto zvlášt-
ního chování najdete v no-
vele vyhlášky o buskingu. 
To je nařízení, co povo-
luje každému vyhrávat 
v podstatě kde chce, kdy 

chce a co chce. I milov-
níka hudby může dohnat 
k šílenství, když pod okny 
denně slyší první takty 
Vltavy, co plynně přejdou 
do Yesterday od Beatles, 
aby jako nic vše zakončila 
Ta naše písnička česká. 
A zase dokola, třeba dva-
cetkrát za den. 
Důsledkem této neutěše-
né situace je návrh novely 
vyhlášky, kde se nařizuje, 

že na Malé Straně můžou 
na ulici hrát jenom kaž-
dou lichou hodinu a na 
Starém Městě zase jen 
v hodinu sudou. Proto 
ty muzikantské přeběhy 
z pravého břehu na levý 
a naopak. Jenže, ono pro 
takového trumpetistu, bě-
žet přes Mánesův most 
a hned na Staromáku do 
toho dýchat z plných plic 
a za hodinu běžet zase 

zpátky, to se dlouho udý-
chat nedá. Lze tedy před-
pokládat, že záhy budeme 
svědky shluku muzikan-
tů, jak mezi sebou bojují 
o místo uprostřed mostů. 
Nejlépe na tom budou ti, 
kterým se podaří stát jed-
nou nohou na levé straně 
mostu a druhou na pravé. 
Takto vyřešený busking 
nejvíc odnesou labutě. 

Květen 2015
Návštěvníci, ale i oby-
vatelé Prahy v dohledné 

Trumpety
na mostě

Petr
Burgr
Sdružení občanů 
a přátel Malé 
Strany a Hradčan

Redakce neručí za obsah zveřej-
něných příspěvků.

Navštivte Včelařskou prodejnu, Včelpo, spol. s r.o., 
Křemencova 177/8, 110 00 Praha 1 - Nové Město. Prodejna se nachází        
v budově Českého svazu včelařů, naproti světoznámé pivnice U Fleků.

● různé druhy a balení českého medu
● výrobky z medu, dárková balení medu
● přírodní kosmetiku
● medovinu
● nejširší sortiment včelařských potřeb pro včelaře
Internetový obchod

ReCePt
Medová boule
Ingredience: 100 g medu, 500 g ovoce (případně kompot), 5 cl 
rumu, 50 cl ovocného vína, šťáva z celého citronu, sodovka. 
Postup přípravy: Ovoce pokrájíme na drobné kousky a dáme 
nejlépe do skleněné nádoby, pokapeme medem a citronovou 
šťávou, zalijeme rumem a polovinou vína. Důkladně promícháme
 a necháme několik hodin v chladničce odležet.

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

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

Těšíme se na 
Vaši návštěvu!

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

Nabízíme certifi kované včelí produkty pouze od prověřených 
českých dodavatelů:

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



KříŽovKa na Heslo
vylušti tajenku a... Překvapení!

KRÁTKÝ VTIP (CHUCK NORRIS) 
Bermudský trojúhelník byl původně čtverec. To bylo 
předtím, než mu Chuck Norris ukopl jeden roh! 

tajenku (heslo) přijďte říct do náprstkova muzea
(Betlémské náměstí 1). Za  odměnu dostanete DVD 
Indiánská pohádka Divadélka Romaneto. Tento dárek 
platí jen do 15 dnů od vydání tohoto čísla.

10  Kulturatelefon redakce: 775 949 557 redakce@staromestskenoviny.eu

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

Zde muže
být váš
inzerát!

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

Dočasná
sleva 20 %

PLSŤÁČCI

Internetový 
obchůdek

Plstěné 
dekorativní hračky 

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

VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Na zábradlí hrálo 
v Chorvatsku 

Divadelní soubor Divadla 
Na zábradlí vyjel na me-
zinárodní festival. Před-
stavení s názvem Bur-
žoazie odehrál 2. května 
ve městě Rijeka. V režii 
Jana Mikuláška hra-
jí např. Jiří Vyorálek, 
Magdaléna Sidonová, 
Anežka Kubátová, Mi-
roslav König…

Na tábor
 do HaFstudia

Příměstské tábory pořá-
dá pro děti od 4 do 15 let 
HaFstudio v Ostrovní 16. 
„Pro děti jsme připravili 
hereckou i výtvarnou díl-
nu, také hrátky pro prťa-
ta,“ řekla Staroměstským 
novinám Hanka Fran-
cová, ředitelka HaFstu-
dia. Více o příměstských 
táborech, které probíhají 
v druhé půlce srpna, na-
jdete na www.hafstudio.cz

The Gin Game 
slaví 14 let

Představení The Gin 
Game již slaví 14 let. Ve 
Viole můžete tento kus, 
ve kterém hrají Blanka 
Bohdanová a Josef 
Somr, vidět např. 28. 5. 
a 1. a 8. 6. Oba herci do-
stali za tyto role Thálie.
 
V Náprstkově muzeu 

bude Japonsko
Nenechte si ujít festival 
japonské kultury na ná-
dvoří Náprstkova muzea 
16. 5. od 11 do 22 h. Pro-
gram bude bohatý: aiki-
do, tanec, přednášky…

Mecenášem umění 
snadno a rychle

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

Jiří 
Vyorálek, 

herec

Magdalena 
Sidonová, 
herečka

Josef 
Somr, 
herec

Mesijáš má derniéru 
v Rock Café
Navštivte 18. 5. v 19.30 h derniéru 
hry Mesijáš, kterou nastudoval 
Divadelní soubor Alfréd&Doris. 
Fraška z okraje společnosti 
volně podle komiksu M. Maza-
la Mesiáš. V představení hrají        
O. Švec, J. Žaganová, T. Karás-
ková, M. Mazal a E. Krömer.

K

Kulturní nástěnka    
KVĚTEN - ČERVEN

Akce HaFstudia - Ne 17. 5. od 10 
do 21 h - POUPěnÍ StRÝt tYJÁ-
TR - Slovanský ostrov Žofín - Festival 
dětských divadel, tanečních a hudebních 
souborů, soutěže, dílny… Vstup zdarma.

Přednáška - St 20. 5. v 19.30 h - 
kŘeSŤAnÉ A nenÁvISt k Men-
ŠInÁM - Klub Samaří, Soukenická 15 
- Farář M. Vymětal. Co lze dělat v situaci 
nárůstu nenávisti k menšinám?

koncert s tancem - St 20. 5. v 21 h 
- ARGentInSkÉ tAnGO - Baráč-
nická rychta, Tržiště 23/555 - Milonga             
s koncertem Sexteto Milonguero z Bue-
nos Aires, plus DJ Marek Štefan.

Festival - So 23. 5. od 11 až 22 h - FeS-
tIvAL LAtInSkOAMeRICkÉ kUL-
TURY - Nádvoří Náprstkova muzea, Bet-
lémské nám. 1 - Přednášky, Tango Praha, 
kytarista J. C. Vivasa... www.nm.cz

výstava - Do 28. 5. - AnDReA tA-
nAkI FeJtkOvÁ: POvOLÁnÍM 
CIZIneC - U Zlatého kohouta, Michal-
ská 3 - Surrealistická tvorba. Nenechte 
si ujít. Více: www.guzk.cz

výstava - 2. až 30. 6. - JAn SvOBO-
DA: GeOMetRIe PLOCH - Lapidári-
um, Rámová 6 - Nové obrazy autora in-
spirované geometrickými tvary. Vernisáž 
2. 6. v 18 h. www.malirsvoboda.cz

někde tu ty
 klíče musí být!



Pro líné Ještě línější

11 Zabava telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@staromestskenoviny.eu

 Zabava

Franz Kafka: Proměna (XXXIII)
ČetBA nA POkRAČOvÁnÍ. MInULÝ DÍL: 

Řehoř - brouk otevřel dveře svého pokoje, když v tom...

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

Matka - stála tu vzdor 
prokuristově přítomnosti 
s vlasy ještě po ránu roz-
puštěnými a do výšky zje-
ženými - pohlédla nejdřív 
se sepjatýma rukama na 

otce, pak pokročila dva 
kroky k Řehořovi a klesla 
k zemi doprostřed sukní, 
jež se kolem ní rozpro-
střely, tvář jí poklesla na 
prsa a ztratila se. Otec 
s nevraživým výrazem za-
ťal pěst, jako by chtěl Ře-
hoře strčit zpět do pokoje, 
rozhlédl se pak nejistě po 
obývacím pokoji...

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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www.malostranskenoviny.euMatka klesá do sukní

Co nového 
za vodou[ [

inzerce

Slavné ženy
vynikající swingová zpěvačka

Zdena Vincíková   

Zdena Vincíková (1917 - 
1971) byla hvězdou swin-
gu a šansonu. Během stu-
dií na právnické fakultě 
ji objevil zpěvák Arnošt 
Kavka (1917 - 1994). Čas-
to se spolu procházeli 
po Starém Městě. Zpíva-

la v souboru Blue Boys 
a také Melody Boys R. A. 
Dvorského. V dalších le-
tech vystupovala např. 
s Emanem Fialou. Od roku
1966 až do smrti byla pro-
davačkou v prodejně s gra-
mofonovými deskami. 

Arnošt 
Kavka, 
ctitel

Eman 
Fiala, 

kolega
Její mikrofon 
jí rozuměl

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Kde je na Staro-
městském náměstí tato so-
cha anděla? Nápověda: Je 
překvapivě blízko Zlatému 
kohoutovi.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Deska, připomínající ob-
chod rodičů Franze Kafky, je v Ce-
letné 12. Správně: Aleš Zíma
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StRUČnÁ tIRÁŽ
Staroměstské noviny 
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● Šéfredaktor: Ondřej Höppner ● 
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Redakce: Jiří Pěkný, Martin Cibulka 
● redakce@staromestskenoviny.eu 

● tel. redakce: 775 949 557
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● Pošta: Sarajevská 16, Praha 2 

R. A. 
Dvorský, 
kapelník

Pražská informační služba - Prague City 
tourism vás zve na vycházky Prahou

PRAŽSKÁ VLASTIVĚDA
PIS - PCT, Arbesovo nám. 70/4,
Praha 5, 150 00 
Tel.: 221 714 161, 221 714 714 
E-mail: vlastiveda@prague.eu

Poznejte Prahu starobylou i současnou

www.prazskevychazky.cz

23. 5. / so ZA HISTORIÍ HOSTIVA-
ŘE. Poznejte jihovýchodní část Pra-
hy v blízkosti potoka Botiče, o jejíž 
existenci nalezneme první zmínky již 
v Kosmově kronice. Navštívíme nej-
významnější památky: kostel Stětí sv. 
Jana Křtitele, hřbitov i Toulcův dvůr, 
stojící v místech původní tvrze. Za-
čátek ve 14 hodin na zastávce aut.            
č. 177 „Hostivařské náměstí“ (ve smě-
ru na Opatov). Cena 100/70 Kč.

24. 5. / ne KTERAK ŠEMÍK HORY-
MÍRA ZACHRÁNIL. Zábavné povídání 
o přemyslovských pověstech, román-
ských stavbách i historii Vyšehradu. 
Děti čeká vědomostní kvíz se sladkou 
odměnou. Vhodné pro děti od 6 let 
(v doprovodu dospělé osoby). POZOR! 
Omezený počet účastníků na 2×30 

osob. Doporučujeme využít předprode-
je vycházek. Začátek ve 14 hodin před 
Táborskou bránou. Cena 100/70 Kč.
 
24. 5. / ne OSADA NA BABĚ 1932 
- 36. V r. 1932 byla zahájena pod vede-
ním arch. Pavla Janáka stavba funkci-
onalistické vilové osady na Babě, která 
je dodnes svojí unikátní urbanistickou 
a architektonickou celistvostí nejzacho-
valejším souborem tohoto typu v Evro-
pě. Začátek ve 14 hodin na zastávce 
aut. č. 131 „U Matěje“. Cena 100/70 Kč.

30. 5. / so OD BRITSKÉ AMBA-
SÁDY K AMERICKÉ ANEB PODVE-
ČERNÍ PROCHÁZKA MALOU STRA-
NOU. Cestou po Nových zámeckých 
schodech mineme italské velvyslanec-
tví, ukážeme si, kde bydleli herec Petr 

Čepek nebo malíř Jan Zrzavý. Okolo 
Britského velvyslanectví projdeme na 
Pětikostelní plácek, kde si připomene-
me rozporuplnou osobnost Albrech-
ta z Valdštejna. Pokračovat budeme 
směrem do Tomášské a dále ke kos-
telu sv. Josefa. Od Velkopřevorského 
mlýna půjdeme kolem kostela Pan-
ny Marie pod řetězem a vystoupáme 
Vlašskou ulicí k sídlům velvyslanectví 
USA (Schönbornský palác) i Německa 
(Lobkovický palác). Začátek ve 14 ho-
din u sochy T. G. Masaryka na Hrad-
čanském náměstí. Cena 100/ 70 Kč.



Příští číslo vyjde
15. června

volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v La Dolce vita (Biskupská 3).

Seženete i v Brně

nORA DOLAnSkÁ
Ředitelka Prague City Tourism

Za velice 
vydařený festival 
Praha v pohybu, 
který se konal na 
Staroměstském 
náměstí.

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

MOLLY
Bydlí v ulici U Milosrd-

ných. Kolem Kozího 
plácku je jako doma 

a vždy doufá, že jdeme 
do masny, kde už ji 
dobře znají a vždy 
ji něčím pohostí.

Šárka Pernegrová

Mazlíčci 
Starého Města

Sloupek Václava Koubka
HARMOnIkÁŘ 
václav koubek si rád 
žije na Starém Městě 
na Můstku. 
Jak sám říká, odjíždí, 
jen když musí a když 
už musí, tak musí.
teď píše pro StARO-
MěStSkÉ nOvInY 
na pokračování 
povídky, které velmi 
rádi uveřejňujeme.

Kdosi z chlívku vyplašil 
vepře a chlapi se ho sna-
ží odchytit mezi ploty. 
Husy vyběhly otevřený-
mi vrátky do luk. Okna 
celého domu 
jsou vysazena 
a halogeny ozáří 
stůl s filmovou 
rodinou. Kouř 
z komína padá 
do údolí.
„Ty hrnce z plotu dejte 
dolů, ať je vidět kostel.“ 
Vyzve architekt.
„Můžem si tady nabít 
baterii?“ Vstupují do 
role zvukaři. Agregát 
uvízl před brankou a po

několikerém hrábnutí 
přijíždí na pomoc trak-
tor. Túruje a jeho kouř 
a hluk už potlačily idyl-
ku. Pěšinka se mění 

v úvoz. Kdesi 
v útrobách dom-
ku zařinčí pád 
talířků. „Jsme 
připraveni na 
záběr?“ Volá 

rejža. „Ještě jeden halo-
gen do spodních oken!“ 
Volá kameraman. Dvíř-
ka suchého záchodku 
vypadla z pantů. Jed-
na kadibudka na štáb 
a komparz nestačí...

Seriál

Vyhlídka (VI.)

vÁclav 
koubek

 www.vaclavkoubek.cz
info@vaclavkoubek.cz

autorskÉ 
knihy a cd 
na dobÍrku

Aktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

„Staroměstské noviny čtu, 
protože nepatří žádnému 

oligarchovi.“ 
Robert Jíša, 

hudební skladatel

Tip: Provazochodci
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Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, Národní 3, na 
recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, Národní 
9., III. patro. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Perníčkův sen, Haštalská 
21. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Centrum Franze 
Kafky, Široká 14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo 
Na zábradlí, Anenské náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Mont-
martre, Řetězová 7. Literární kavárna Týnská, Týnská 6. Restaurace 
Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát Ztichlá klika, Betlémská ul. 
10 - 14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. Rybí trh, Týnský 
dvůr 57. Pizzerie Rugantino, Dušní 4.   Květinářství Winkler, Na Poříčí 
6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. 
Restaurace Ferdinanda, Opletalova 24. U Rudolfi na, Křižovnická 10. 
Bar Konírna, Anenská 11. Friends Coffee House, Palackého 7. Gal-
erie Nová síň, Voršilská 3. Masážní studio Nataraj, Jilská 8. Rotax, 
Revoluční 22. Casino Magic Planet, budova metra Českomoravská, 
Praha 9. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague Art – Starožit-
nosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. Casino 
Magic Planet, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíko-
va 174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie 
U Zlatého kohouta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 
17. Baráčnická rychta, Tržiště 23/555. Mungobar, Kamzíková 8. Café 
Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. s r.o., Křemen-
cova 177/8. Plovoucí kancelář Pražské paroplavby - Prague  Boats 
u Čechova mostu. Sokol, Tyršův dům, Újezd 46. Info kancelář P 1,
 Malostranské nám. 22. Nádassy Medical System s.r.o., 28. října 5, Pra-
ha 1. Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spálená 
53. Farrango, Dušní 15. Restaurace  Občanská plovárna - The Loop 
Jazz Club, U Plovárny 8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. 
Vinotéka Bacco, Praha 2, Bělehradská 28.

odběrních míst51

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

místem? Chcete se stát odběrním 

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

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

1. MÁJ. „Už mám dost, Huberte, těch sladkých řečiček o lásce, hrdličkách 
a rozkvetlých třešních. Přejděměž rovnou k věci. Svatbu nebo život!“ 

Vojta 
Náprstek

To 
přehnal, 
chudák

Pokračování příště

Modré okénko
dnes získává...

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

TENIS 

nábor pro: 
•předškoláky 4 - 6 let
•děti ZŠ 6 - 10 let
•holky a kluky 10 - 18 let

Včasný zápis - SLevA 20 % 
nebo RAketA HeAD ZDARMA

Učíme i lenochy 
a počítačové týpky!

777 260 262, 603 527 172
  224 815 871

Volejte:

www.tallent.cz


