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

Nejlepší noviny 
ve městě a okolí

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

10 000 
výtisků

30 Kč

902 11 30
SN TRICET

na tel. 
číslo

Jako dobrovolnou platbu 
za tyto noviny pošlete SMS 

Noviny, které si píší čtenáři sami

®

Čís. 8/ roč. IX
15. srpen 2018 NOVINY
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Rodinný obrázkový měsíčník. Vždy 15. dne v měsíci.
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VZPOURA NA UHELNÉM TRHU

JÁ TU CHCI 
BÝT DOMA!

Legendy 
výčepu
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z hostince U Templáře, 
(Masná 17) čepuje půllitr 

Plzně za 40 Kč.

NA STOP Ě

Kapitán Korda

CYKLISTÉ 
VYHRÁLI 

SOUD 
ČTĚTE NA STR. 6 - 7

SPOLEČNĚ SILNĚJŠÍ
Petr 
Hejma

DŮM 
U ŠTURMŮ

DŮM 
U TŘÍ STUPŇŮ

TEĎ VÍTĚZNĚ MÁVAJÍ 
PUMPIČKAMI NA STR. 5

BÝT DOMA!BÝT DOMA!

U ŠTURMŮ

POMÁHÁME 

SOUSEDŮM
Statečná paní Olga 

z Uhelného trhu

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

257 531 839 Komunální volby 5. a 6. 10. 

TUNEL ZA 30 MILIONŮ 
ROČNĚ?
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Anna Marie 
Höppnerová (9) 

Mluvčí mladé 
generace

„Snědla jsem 
ho s plněnými 
knedlíky když 
mi bylo šest. 

Bylo to mňam.“

Anketa Staroměstských novin

Roman 
Korda

Principál Diva-
délka Romaneto

„Po dávném  
pádu 

z palandy.“ 

Markéta
Mališová

Ředitelka Spo-
lečnosti F. Kafky

„Když jsem šla 
z hub. Našla ho 
Johana a měla 
móóóc dlouhý 

nohy…“

Petr 
Skála

Orlojník Staro-
městského orloje
„Nevypadl, ale 

vyrazil jsem 
si ho ve dvou 

letech pádem ze 
schodů.“ 

Kdy vám vypadl 
první zub a jak? 

Petr 
Hejma

Spoluzakladatel 
KampaNuly

„Myslím, že 
ve školce, když 
jsem kousl do 
dalamánku.“

Pište si tyto
noviny sami! 

redakce@staromestskenoviny.eu

Pište si tyto

Důležité 
telefony
Policie:...............................158 
Záchranka: .......................155 
Hasiči:................................150 
Tísňová linka:....................112
Redakce Staroměstských 
novin:...................777 556 578
Městská policie...224 482 222
Státní policie:......974 851 730

POSÍLEJTE 
NÁM SVÉ TIPY!

redakce@
staromestske-

noviny.eu
Tyto noviny vycházejí 

na území Starého Města, 
tedy  ZDE

STARÉ 
MĚSTO

VLTAVA

9 037 obyvatel

Počasí 

SRPEN
Půlnoční větry, 

stálé počasí

27°C

HOSTINEC 
U ROTUNDY

Karolíny Světlé 17

Plněná 
paprika po 

Srbsku, rýže

OBĚD 
POD 100 KČ

 99 
Kč

Ondřej
Höppner
Šéfredaktor
Staroměstských 
novin

Jednou větou...

Pište si tyto

A STÁVÁ  SE FENOMÉNEM VOLEB
Staré Město - Nejvý-
znamnější volby klepou 
na dveře a politické sub-
jekty se připravují na roz-
hodující bitvu. Pozorova-
telé se shodují, že půjde 
o volby přelomové.
V Praze 1 dosud vládlo 
nejtěsnější možnou vět-
šinou jediného hlasu pra-
vo - levo - marketingové 
uskupení TOP 09, ODS 
a ČSSD, doplněné troska-
mi hnutí ANO. 
Už nyní je jasné, že volební 
kampaň bude mimořád-
ná, protože mnohým půjde 
o přežití. Bude to jistě bit-
va o každý hlas, na křeslo 
v zastupitelstvu zřejmě 
postačí pouhých 500 vo-
ličských hlasů. Velmi za-
jímavě se vyvíjí obsazení 

nejsilnějšího opozičního 
seskupení MY, CO TADY 
ŽIJEME. Na kandidát-
ce se kromě lídra Pet-
ra Hejmy objeví Petr 
Burgr, Michal Caban, 
Martin Kotas (kavárna 
Mlýnská), lidumil a všelé-
kař MUDr. Jiří Kučera 
a jeho syn, architekt a ga-
lerista Jiří Kučera ml.,
manažer Martin Motl, 
oblíbená učitelka Věra 
Dvořáková (ZŠ Brána 
jazyků)... Pak je tu také 
Kateřina Jacques, kte-
rá se zasloužila o zrušení 
parkoviště na Malostran-
ském náměstí, skladatel 
Robert Jíša a další vý-
znamná jména. Další po-
drobnosti o komunálních 
volbách připravujeme.

„Nepamatuji si 
kdy, ale mám 

ho u táty doma. 
Vyviklala jsem 

si ho.“

Kateřina 
Janečková 

Divadelní 
a TV herečka

ZŘÍCENÍ DOMU 
V MIKULANDSKÉ:  

NIKDO ZA NIC NEMŮŽE

Mikulandská - Tři děl-
níci, zranění při práci, 
jsou podle posledních 
zpráv stále v nemocnici. 
Na konci července se na 
ně zřítila dvě patra budo-
vy, kterou rekonstruovali.
Podle předběžného vyšet-
řování za nic nemůže ani 
Metrostav, který opravy 
prováděl, ani památkáři 
se svými připomínkami, 
ani dělníci. Je to záhada.

Po přestavbě má budova 
sloužit jako zázemí pro 
studenty UMPRUM.
Hned vedle zřícené budo-
vy sídlí část Základní ško-
ly Brána jazyků. Děti byly 
na prázdninách.

UKONČÍ BLÍŽÍCÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY VLÁDU DINOSAURŮ?

„

Hasiči prohledávají 
trosky u školy

...kterou jsem zaslechl
Ještě jsem nedopil 
ani půl piva 
a odešli kouřit 
i nekuřáci!

Anketa Staroměstských novin

Víte, že...
Roku 1929 při stavbě 
domu v ulici Na Poříčí 
zahynulo 42 dělníků.

A STÁVÁ  SE FENOMÉNEM VOLEB
HNUTÍ MY, CO TADY ŽIJEME POSILUJE



Kdy: 2. 8. - 20. 9. 2018
Kde: Bazilika sv. Jakuba, 
         Malá Štupartská 6, Praha 1
Festival přivítá interprety z Dánska, Portu-
galska, Německa, Francie, Islandu a České 
republiky. „Úžas hudby“ je mottem letošní-
ho 23. ročníku, který je věnován vynikající 
osobnosti české varhanní školy profesoru 
Milanu Šlechtovi.
• 16. 8. v 19 h - Tajemství improvizace (David Cassan 

- Francie)
• 23. 8. v 19 h - Italské a francouzské variace (Sergio 

Orabona - Itálie)
• 30. 8. v 19 h - Úžas hudby (Irena Chřibková - ČR) 
• 6. 9. v 19 h -  Bach & BACH (Martin Sander - Německo)
• 13. 9. v 19 h - Stavitelé chrámu (Jiřina Dvořáková     

Marešová - ČR)
• 20. 9. v 19 h - Islandské gejzíry (Björn Steinar Sól-

bergsson - Island)
Vstupenky lze zakoupit za 380 Kč v předprodeji sítí 
TICKETPORTAL a VIA MUSICA. 
Zlevněné vstupenky pro studenty a seniory 
k zakoupení na místě.

www.auditeorganum.cz
www.facebook.com/aomvf

Víte, že svatojakubské 
varhany jsou se svými 
4 manuály, 91 znějícími 
rejstříky a 8277 píšťa-
lami největšími v Praze 
i v celé ČR.
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Malý oznamovatel

Staroměstské noviny jsou největší 
noviny na Starém Městě. Vycházejí 
měsíčně v nákladu 10 tisíc výtisků. 

Jdou do všech místních schránek, mají 
přes 50 odběrních míst. Čtenost je cca 

40 tisíc čtenářů. Tel.: 777 556 578.

STAROMĚSTSKÉ NOVINY: 
JEDNIČKA V MÍSTNÍ INZERCI

A STÁVÁ  SE FENOMÉNEM VOLEB
UKONČÍ BLÍŽÍCÍ SE KOMUNÁLNÍ VOLBY VLÁDU DINOSAURŮ?

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

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

STARÉ MĚSTO, JOSEFOV...

SPOLEČNĚ 
SILNĚJŠÍ

Michal 
Caban

Martin 
Kotas

Komunální 
volby jsou 
5. a 6. října 

Dívky ze str. 3

ště

se toho ani trochu nebály. 
Zde při odvážné přehlídce 

spodního prádla.

Rok 
1918

ODVÁŽNÉ SESTRY 
SMRČKOVY

Komunální volby, mnohými 
považované za přelomové, se 
budou konat letos 5. a 6. října 

Víte, že...
V roce 2014 volilo 
v Praze 1 pěkných 
8 112 voličů. Účast 

byla 37 procent.

HNUTÍ MY, CO TADY ŽIJEME POSILUJE

Petr Petr Petr 
HejmaHejma

Petr Petr Petr Petr 
BurgrBurgrBurgr

STARÉ MĚSTO, JOSEFOV...STARÉ MĚSTO, JOSEFOV...

SPOLEČNĚ 
SILNĚJŠÍ

Petr Petr Michal Michal Michal 
CabanCaban

Martin Martin 
KotasKotas

Michal Michal Michal Martin Martin 
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Nové zprávy ze Starého Města
Zpravy

&Vítěz Poražený

JIŘÍ 
BĚLOHLAV

(šéf fi rmy 
Metrostav)

Zřícení domu 
v Mikulandské 
je další ranou 
stavebnímu 
gigantovi.

Vítěz PoraženýVítěz Poražený

CO NOVÉHO 
V REDAKCI

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

JIŘÍ 
POSPÍŠIL
(Předseda 
TOP 09)

Do voleb sesta-
vil Spojené síly 
pro Prahu, kde 
jsou TOP 09, 

STAN a Lidovci.

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

STARÉ MĚSTO, JOSEFOV...

SPOLEČNĚ 
SILNĚJŠÍPetr Petr 

BurgrBurgr
Michal 
Caban

Martin 
Kotas

Komunální 
volby jsou 
5. a 6. října 

VIDA! Nejmladší členka redak-
ce dostala nové kolo a hned přišla 
s nápadem, že na něm bude roz-
vážet noviny. Vlastně - nejprve 
byl nápad a až pak kolo. 

ANIČKA DOSTALA 
NOVÉ KOLO, BUDE 
NA NĚM ROZVÁ-

ŽET NOVINY
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Anička 
a nové kolo

RADNÍ JAN WOLF ZVE 
NA SLOVANSKOU EPOPEJ 

DO OBECNÍHO DOMU

„Po dobu šesti měsíců 
bude vystavena v Obecním 
domě na náměstí Republi-
ky Slovanská epopej Al-
fonse Muchy. Instalace je, 
myslím, skvěle a neotřele 
pojata a určitě stojí zato 
se na ni přijít podívat. Dílo 
je to vskutku nadčasové 

a vyvolávající i po skoro 
100 letech emoce. A urči-
tě poprvé ji uvidíte i z ru-
bu, včetně malířových 
poznámek,“ napsal radní 
Jan Wolf čtenářům Staro-
městských novin jako po-
zvánku na výstavu.
Zatím se stále hledá dů-

stojné místo pro stálou 
expozici. Radní Jan Wolf 
prosazuje novou budovu 
na Těšnově.

Radní JAN WOLF (KDU/ČSL), 
MY, CO TADY ŽIJEME

Víte, že...
Výstava Slovanské epopeje 

loni v Tokiu byla nejnavštěvo-
vanější svého druhu na světe.

inzerce

MÍSTNÍ 

PŘÍBĚHY

Alfons Mucha: 
Obraz Přísaha 
omladiny pod 

slovanskou lípou



OBŽALOBA ZASTUPITELE 
SKÁLY (ODS): KORUPCE
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Nové zprávy 
ze Starého 

Města

Soud zrušil zákaz kol 
v centru Prahy, který 
zavedla radnice Prahy 1. 
Z ulic tak zmizí tlusté 
ohyzdné čáry a škrtnutá 
kola. Žalobu podal cyk-
listický spolek AutoMat 
a opoziční zastupitel Petr 
Kučera (Zelená pro jed-
ničku). Žalobci se obrátili 
na soud poté, co úředníci 
Prahy 1 všechny připo-
mínky k drsnému omeze-
ní zamítli. Zákaz platil od 
dubna. Cyklistům gra-
tulujeme a doufáme, 
že budou jezdit ohle-
duplně.

CYKLISTÉ 
VYHRÁLI SOUD 
S RADNICÍ P1

Zákazů 
bylo moc

UNIKLO ZE SPISU

RUDOLF NĚMEC: 
NEROZUMÍM UŽ 
NIETZSCHEMU
Do 9. 9. 2018 
Umělcovo tvůrčí období 
60., 70. a 80. let. Těžištěm 
výstavy budou Němco-
vy antropometrické malby 
na pomezí psychofyzické 
akce, po kterých nava-
zovaly od 70. let obrazy 
pracující se šablonami 
a technologií stříkání 
barvy nejdříve fi xírkou, 
poté pistolí a spreji.

HOMMAGE 
À PETER VAJDA
Do 30. 9. 2018 

Výstava je poctou vý-
znamné osobnosti slo-
venské i české kulturní 
scény. Vajda založil sbír-
ku slovenského umění 
60. - 80. let 20. století, 
při koncipování sbírky 
Prvej slovenskej inves-
tičnej skupiny reagoval 
na potřebu žít v kultur-
ním a demokratickém 
prostředí.

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

autorů české umělecké 
scény 20. stol.

DALŠÍ PROGRAM
Letní kino u Werichů 
na zahradě (ve Weri-
chově vile). 
Začátky promítání vždy 
v 21.30 h. V případě ne-
přízně počasí či malé-
ho počtu diváků se kino 
přesune do podkroví vily. 
Zveme vás na Filmy 
s ženskými silnými pří-
běhy. 
19. 8. Olga
2. 9. Mallory
16. 9. Hledání Vivian 
Maier

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

www.museumkampa.cz

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

Do 7. 10. 2018

CECIL BEATON: 
FOTOGRAF KRÁLOVEN

KŘÍŽOVKA NA HESLO
Vylušti tajenku a... Překvapení!

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

TUTO RUBRIKU SPONZORUJE 
NEDOSTIŽNÝ RESTAURANT 
POD PETŘÍNEM (Hellichova 5)

JEJDA! Předseda fi nan-
čního výboru radnice Pra-
hy 1 Martin Skála (ODS) 
vynášel informace a bral 
statisícové úplatky, míní 
obžaloba. Případ bude 
řešit soud v nejbližších 
dnech. 
Skálu, šéfa jednoho z míst-
ních sdružení ODS, zatkla 
policie loni v únoru. Pak 
byl několik týdnů ve vaz-
bě. Hrozí mu až deset let 
vězení. Skála měl prsty ve 
výběrových řízení v  Dlou-
hé (pizzerie), Jungman-
nově (potraviny) a Sam-
cově (jídelna). 
Podíl radnice nebo osob 
na ni napojených zatím 
audit neprokázal. Svou 

Radnice Prahy 1 
(Vodičkova 18)

výpovědí Skálovi příliš 
nepomohl ani jeho koa-
liční kolega radní Jan Vo-
toček (TOP 09). 

O Votočkově svědectví se 
v obžalobě píše: „Měl prý 
podezření, že se Skálou 
není něco v pořádku. Lidé 

prý oznamovali, že z nich 
tahal peníze, ale pak ni-
kdo nic nechtěl potvrdit.“  

(Zdroj: Lidovky.cz)

 M. Skála 
(ODS)

Státní zástupce: Předseda finančního výboru 
MČ P1 přijal úplatek nejméně 300 tisíc Kč

MÍSTNÍ 

PŘÍBĚHY

Soud zrušil zákaz kol 

bylo mocbylo moc
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RUKOVĚŤ VOLIČE

omalu a jistě vstupujeme do období slibů 
a chlubení. Do volební kampaně. Přede-
vším od TOP 09, ODS, ČSSD a hnutí ANO 
budeme poslouchat hlavně to druhé. 

Jak léta na radnici vládli dobře, co všechno pro nás 
obyčejné lidi udělali: Zajistili jsme, podpořili jsme, po-
mohli jsme... Tedy o tom, jak utráceli peníze z veřejných 
prostředků. Aby výčet „úspěchů“ byl úplný, připomeň-
me si, na co současné vedení radnice, asi ze vrozené 
skromnosti, pozapomíná. Takže jen tak namátkou:  
1) Uvedená koalice čtyř stran zajistila způsob, jak za-
šantročit Nemocnici Na Františku do soukromých 
rukou. 
2) Již v tak přetíženém centru jsou povolovány me-
galomanské akce, jako jsou například maratonské 
běhy, z kterých občan Prahy 1 nemá nic, jenom hluk, 
nepořádek, zmatek a bezmocný skřípot zubů. 
3) Pomohli nastolit takový způsob kontroly parkova-
cích zón, že dnes může na úkor rezidentů v Praze 1 
parkovat, kdo chce. 
A to nemluvíme o plánu mermomocí realizovat pod-
zemní garáže pod Malostranským náměstím. Takto 
můžeme pokračovat.  Jediné, co na to občan z Prahy 1 
v říjnových volbách může říci, je - vážení, sbohem. 

Jeroným Pražský

Výčet „úspěchů“

P
9Místní volby 5. a 6. 10. 

PREZIDENT MASARYK 
SE VRACÍ Z EXILU

STROJ ČASU

Staroměstské náměstí, 1918. Prezident T. G. 
Masaryk se vrátil z exilu (z USA přes Rakousko).

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

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

Píše Sváťa Karásek, člověk jako každý druhý

V krásném domě U Šturmů (roh Skořepky a Uhelného 
trhu) se dějí věci. Radnice vystěhovala takřka všechny 
nájemníky. Dům nechává zevnitř přestavovat. Obyva-
telé okolních domů mají strach, že bude dům po opra-
vách prodán a zřídí se tu sdílené bydlení pro turisty 
(např. AirBnB). A jim budou létat fl ašky na hlavu.
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Paní Olga Clooney bydlí 
v domě vedle (U Tří 
stupňů). Své soukromí si 
střeží tak, že dokonce vy-
hlásila válku holubům. 
Teď se však slétli jinší 
dravci.
„V domě u Šturmů pře-
dělávají byty z původ-
ních 120 m2 na menší. 
Každý má záchod a spr-
chu. Přestavba je za cca 
100 milionů,“ říká paní 
Olga Clooney.
Soused ze Skořepky 7 
pan Pavel Lundák její 
slova potvrzuje. Oba jsou 
ve svých domech předse-
dové sdružení vlastníků 
bytových jednotek.
Paní Olga Clooney se na 
radnici Prahy 1 obrátila 
nesčetněkrát. Vždy jí od-
pověděli, že se jí to zdá, 
že se v domě U Šturmů 
nic zvláštního neděje. 
Paní Olga tak dochází na 
stavbu a přestavbu bytů 
si fotí a natáčí.
„Vytrhávají tam původní, 
krásná  futra dveří, sta-
vějí příčky, prorážejí zdi. 
Je to tam jedno velké sta-
veniště,“ říká paní Olga. 
V domě U Šturmů již po-

dle paní Olgy zůstali jen 
dva nájemníci. Na půdě 
libretista a producent Mi-
chael Prostějovský (70) 
a pak jedna starší paní, 
kterou se zřejmě nepoda-
řilo vystěhovat.
Podle výpisu z katastru 
nemovitostí má dům ve 
správě MČ Praha 1.
„Na stavbě prý několi-
krát viděli exstarostu 
Dvořáka,“ říká paní Olga 
a dodává, že má podezře-
ní, že radnice dům za pe-
níze daňových poplatní-
ků nákladně opraví a pak 
výhodně prodá podnika-
teli s dlouhými prsty.
„Když tam kopali něco na 
dvorečku, málem spadl

náš dům. Přišel sta-
tik, prý to bylo o fous,“ 
lomí rukama paní Olga, 
která si svůj krásný byt 
vypiplala do poslední 
cihly. „Nechci se dočkat 
toho, že mi tu z věžičky 
domu U Šturmů bude 
houkat pětkrát denně 
muezín.“
Stanovisko radnice Pra-
hy 1 se zjistit nepoda-
řilo, mluvčí nereaguje, 
ostatní jsou na dovolené. 
Letos bylo 250 stížností 
sousedů na pronajímání 
bytů přes sdílené bydlení 
(pětkrát víc než loni). Po-
dle odhadu se to týká až 
třetiny z celkového počtu 
cca 15 tisíc bytů.

Pokud by nový majitel 
domu U Šturmů získal 
rozdělením cca šesti 
bytů 120 m2  celkem 
20 menších a za noc 
turistům účtoval čtyři 
tisíce korun denně, 
získal by za jediný den 
80 tisíc Kč. Kdyby bylo 
plno celý rok, dělá to, 
jářku, cca 30 milionů 
za jediný rok.

Text: ONDŘEJ HÖPPNER

30 MILIONŮ ROČNĚ?

Zastavte zastavte
běžím a volám 

za autobusem, ale pak 
toho nechám, znám se.

Lidstvo je jak zájezdový 
autobus, který se žene 

stovkou po asfaltu,
maj toho dnes hodně 

prohlédnout a cestující 
se baví jak obvykle.

Tady hrají karty,
vzadu se pokoušejí o zpěv,

jiní vyprávějí sprosté 
anekdoty, ženský se smějí 

ječivým smíchem
a soudruh z osobního se 

vnucuje mladé paní,
které se roznemohl manžel 

a nemohl s námi jet.

Určitě to znáte je to 
pokaždý stejný. 

Chlapi křičej aby se 

zastavilo tamhle 
u té hospody, kluci si 

představují že řídí
a Jarouškovi je z té jízdy 
na nic, sedí vpředu a tiše 

zvrací do pytlíku 
a  tak autobus uhání dál 
naší opravdu krásnou 

krajinou s nic netušícími 
lidmi.

Jen řidič to ví a ten 
to nikomu neprozradí

nechce kazit tak pěkný 
zájezd, nechce přetrhnout 
falešný zpěv ječivý smích a 
fl irtování, je mu líto kazit 

tak krásný zájezd.

Jediný řidič to ví.
Praskly brzdy

a ten rozjetý autobus už 
nikdo nezastaví.

Praskly brzdy
a ten řítící se autobus 

směřuje k jasnýmu konci.

AUTOBUS

Dům u Šturmů 
(Skořepka 9)

„RADNICE TU TAJNĚ STAVÍ BYTY PRO TURISTY,“ 
ŘÍKAJÍ SOUSEDÉ A SHROMAŽĎUJÍ DŮKAZY

Z TITULNÍ 
STRANY
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byty. Snižují stropy, rvou 
dráty ze zdí a mění 

futra a dveře

Statečná 
paní Olga 

na schodech 
svého domku 

uvnitř domu

Vlevo vidíme kavárnu U Tří stupňů, 
kam chodil psát fejetony Jan Neruda

UHELNÝ TRH 
PŘED 100 LETY

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

STARÉ MĚSTO, JOSEFOV...

SPOLEČNĚ 
SILNĚJŠÍPetr Petr 

BurgrBurgr
Michal 
Caban

Martin 
KotasKomunální 

volby jsou 
5. a 6. října 

Kalendárium 
Starého Města

Marie 
Laudová
HEREČKA

Alois 
Jirásek

SPISOVATEL

SRPEN

● Josef  V. Šimák 
*15. 8. 1870 Turnov 
†30. 1. 1941 Praha
Historik, profesor Uni-
verzity Karlovy.

● Marie Laudová 
*16. 8. 1869 M. Boleslav 
†20. 10. 1931 Praha 
Herečka, Národní 
divadlo. 

● Josef Pehr 
*14. 8. 1919 Praha 
†17. 8. 1986 Praha
Herec, loutkoherec, 
spáchal sebevraždu.

● Alois Jirásek 
*23. 8. 1851 Hronov 
†12. 3. 1930 Praha 
Spisovatel, napsal 
mnoho románů, např. 
Temno, Psohlavci...

● Julius Kalaš 
*18. 8. 1902 Praha 
†12. 5. 1967 Praha
Dirigent a autor scé-
nické hudby v Národním 
divadle a dalších.

● Jiří Lír 
*19. 6. 1923 Pelhřimov 
†20. 8. 1995 Praha 
Mistr vedlejších rolí, rád 
sedával v kavárně Slavia. 

Julius 
Kalaš

DIRIGENT

Jiří 
Lír

HEREC

Dům u Šturmů 
(Skořepka 9)

Dům u Šturmů 
(pohled z Uhelného trhu)

V domě dělí velké 
byty na malé, 

v každém záchod

inzerce

„RADNICE TU TAJNĚ STAVÍ BYTY PRO TURISTY,“ 
ŘÍKAJÍ SOUSEDÉ A SHROMAŽĎUJÍ DŮKAZY

Rekostrukce 
v plném  proudu
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KampaNula
Charitativní projekt pro rozvoj občanské společnosti za podpory Malostranských, 

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

redakce@StaromeStSkenoviny.eukenoviny.eu  Charita

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

KAMPANULA POŘÁDÁ BENEFIČNÍ AKCE NA PODPORU ZDRAVOTNĚ I JINAK POSTIŽENÝCH (ARTEVIDE, DEYLOVA ŠKOLA, 
OÁZA, CITADELA A DALŠÍ) I NA PODPORU ŽIVOTA SPOLKŮ A ZACHOVÁNÍ GENIA LOCI PRAHY 1.

Naše akce
KampaNula pořádá a doporučuje. 

Více o akcích na www.kampanula.cz a facebook

● Sobota 15. 9. 
Účast na akci 
ZAŽÍT MĚSTO JINAK 
● Úterý 18. 9. 
Toulka v sedě. 
Politickým spektrem 
● Čtvrtek 20. 9., 19 - 23 h 
Jeff  Biograf s Ivanem 
Vránou - Big beat pro 
MCTŽ v Malostranské 
besedě s občerstvením 
●  Úterý 25. 9., 17.17 h 
Učená Toulka: Havelské 
město, kostel sv. Havla 
a zvon Václav - P. Hejma, 
R. Händl
●  Polovina října 
Učená toulka: Dějiny 
prostituce Starého Města, 
MUDr. Jan Sedmík 

DOPORUČUJEME:
●  Úterý 4., 11. 9., 20 h 
KC Kampa Domeček, 
Sousedská volební debata 
●  Čtvrtek 13. 9., 19 h 
Vernisáž + Happening 
v galerii KVALITÁŘ, 
Senovážné náměstí 17.
●  Sobota 22. 9., 14 - 22 h
v parku na Kampě
X. MALOSTRANSKÉ 
VINOBRANÍ - DOZVUKY 
HORŇÁCKÝCH 
SLAVNOSTÍ
● Vždy druhou neděli 
16 - 19 h. JAM JAZZ na 
Kampě v Salle. Staří jazz-
mani a krásné zpěvačky
●  Neděle 19 h
Hraní v kavárně Čas

Občas operativně Spo-
jená Iniciativa Rodin 
A Klubů má v Praze 1, 
zvláště na Malé Straně, 
již několikaletou tradici 
a jak se ukazuje i velmi 
podobné ba stejné záměry 
a cíle snažení jako uskupení  
MY CO TADY ŽIJEME, 
s kterým jest čím dál více 
(např. v četných klubech) 
i „personálně“ propojena. 
Přitažlivost území MS (ve 
znamení Raka) je dána 
nejen polohou pod Hra-
dem a umělecko - spole-
čenskou historií, nedo-
tčenou krásou starých 
domů, uliček, náměstí 
a rozsáhlých parků, palá-
ců a zahrad. Také množ-
stvím hospod, vináren, 

Čtvrtek 6. září 17 - 20 h

NA BETLÉMSKÉM NÁMĚSTÍ
Dobroty sestry Marušky a restaurací z okolí, 

Muzikanti z Kampy. (VII. Betlémská kulturní noc)

PROSTŘENÝ STŮL RADOSTI A STAROSTI (NEJEN) MALOSTRANSKÉ
galerií, klubů, divadel, 
kostelů i muzeí. Lidi to 
sem odjakživa táhlo a rádi 
tu jsou a pokud možno 
i bydlí a žijou. 
Archeology vykopané prv-
ní sídlo je 7000 let staré, 
v Josefské ulici. Menší 
Město pražské pak vzni-
kalo od 9. století, hradby 
kamenné již ve století de-
sátém - dříve než vzniklo 
v 11 stol. Staré Město na 
druhém břehu Vltavy.
Původní spolky přetrvá-
vají zde od 19. století - Ba-
ráčníci,  Sokol, také Skaut. 
90 let sídlí v Juditině věži 
Klub Za starou Prahu. 
A desítky let tu vznikají, 
mimo sportovní, rybářské, 
hasičské, myslivecké spol-
ky a jednoty také stolní 
společnosti a kluby např. 
Zlatá Praha (50 let), Čes-
ký Sup, TURAS (40 let). 
Také TAK+NOHYB (50 

let) - členové těchto klubů 
působí i ve volném sdru-
žení Muzikanti z Kam-
py (15 let), SOPMSH + 
opět Obecní noviny (29 
let). KPGM (48 let). Dal-
ší stolní společnosti od 
Glaubiců i od Dvou Srdcí 
se stále desítky let schází, 
nyní ve Mlejně, U hrocha,
Pod Petřínem a v Šatla-
vě. Dále U Kocoura (nově 
Kocour Tobě), Černého 
vola (nejen KPGM), U za-
věšenýho kafe, také v Ni-
colas Baru, Dobré trafi ce 
a kavárně, Malostranské 
besedě, na Baráčnické 
rychtě, v divadlech Rubín 
a Kampa. V galeriích a Ate-
lierech (např. Pavla & 
Olga), Litografi cké díl-
ně Říční 11. Trampové 
hrávali po hospodách, 
nyní jen občas. Více na 
www.Kampanula.cz 
a facebook

SIRAK - SPOJENÁ 
INICIATIVA RODIN A KLUBŮ 

MUDr. Jiří 
Kučera st.
Všechlékař, 
buditel, lidumil

Petr 
Hejma

Petr 
Burgr

STARÉ MĚSTO, JOSEFOV...

SPOLEČNĚ 
SILNĚJŠÍMichal 

Caban
Martin 
Kotas

Komunální 
volby jsou 
5. a 6. října 

Petr Petr Petr 
HejmaHejma

Petr Petr Petr 
BurgrBurgr

STARÉ MĚSTO, JOSEFOV...

SPOLEČNĚ 
SILNĚJŠÍPetr Petr Michal Michal Michal Michal 

CabanCaban
Martin Martin Martin Martin 
KotasKotas

Komunální 

5. a 6. října 
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MLAT NA PALACHOVĚ NÁMĚSTÍ

Popišme si jedno pražské 
náměstí. Na jedné stra-
ně ho ohraničuje nejvý-
znamnější koncertní síň 
v Praze, na straně druhé 
budova Uměleckoprůmy-
slového muzea. 
Mezi nimi se nachází fi -
lozofi cká fakulta Karlo-
vy univerzity. Stojí tu pom-
ník autora Novosvětské 
a navíc se jmenuje po 
významné postavě no-
vodobých českosloven-
ských dějin. Každému je

jasné, že se jedná o sku-
tečně významné místo 
uprostřed Prahy. 
Když ovšem začneme 
popisovat plochu, která 
má místo dlažby udusa-
ný mlat, místo trávníků 
zdupanou hlínu - proto-
že po prašných pruzích, 
kde mají být chodníky, se 
chodit nedá, dokonce po 
nich ani cyklisté nejezdí 
na kolech, jako jezdí po 
chodnících jinde - vypadá 
to, že je řeč o zanedba-
né návsi na Zakarpatské 
Rusi. 
Tady se však nejedná 
o dvě různá místa. Mluví-
me o Palachově náměstí, 

Petr Burgr, 
jeho glosa

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

jednom z nejvýznam-
nějších náměstí v Praze 
i celé zemi. 
Málokde se najde místo 
s tak chaotickým uspořá-
dáním, a to nejen z hle-
diska dopravního provo-
zu, ale i úpravy povrchů 
jednotlivých druhů ko-
munikace. 
Korunu tomu všemu 
dává nechutný betonový 
„výdech“ z podzemních 
garáží, co se nachází 
uprostřed zanedbané rá-
doby zelené plochy. 
Prý se s tím vším za-
čne něco dělat až za 
dva roky. Tak to je 
opravdu ostuda. Fo
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Blíží se volby, a tak 
i přes parné léto rad-
nice nelení. Jako vždy 
se v okurkové sezóně řeší 
hlavně prodlužování ná-
jemních smluv na lukra-
tivní nebytové prostory. 
Letos se to rozhodlo vzít 
vedení Prahy 1 z gruntu 
a nejprve vyvěsilo zá-
měr prodloužit nájemní 
smlouvy hned několika 
prodejnám luxusní módy 
v Pařížské ulici, a to až do 
roku 2030. Hezky poti-
chu a nenápadně, a hlav-
ně oblíbeným systémem, 
který má s transparent-
ním výběrovým řízením 
pramálo společného… 
Nenápadně se to nepo-
vedlo a po vlně mediální 
kritiky se radní rozhodli 
manželům Bakalovým 
nevyjít vstříc. Ale zajíma-
vá není pouze Pařížská.

 A tak v srpnu pro změnu 
páni radní rozhodli, že 
by bylo dobře prodlou-
žit smlouvu stávajícímu 
nájemci celého paláce 
Žofín, a to hned do vzdá-
lené budoucnosti v roce 
2034. Nebylo by na tom 
asi nic tak divného, kdy-
by ale nebyla tato smlou-
va historicky dlouhodobě 
kritizovaná (nájem je už 
od roku 1994), nebyla tu 
sporná výše nájmu (ak-
tuálně 8 milionů ročně 
plus přilehlé pozemky za 
korunu - což je vzhledem 

PŘÍPAD ŽOFÍN: Ztráta paměti, 
nebo služba stejným kmotrům?

k částkám za pronájem 
sálů více než diskutabil-
ní) a hlavně kdyby nájem 
nekončil až za šest let  - 
- tedy v roce 2024! 
Divné? Nikoli, jen se his-
torie opakuje. Úplně stej-
ně Žofín pronajal exsta-
rosta Filip Dvořák, když 
v roce 2010 také těsně 
před volbami smlou-
vu, která měla končit až 
v roce 2014, prodloužil 
do roku 2024. Tehdy se 
do něj opřel jakýsi kan-
didát na starostu Oldřich 
Lomecký, když prohlá-
sil, že se jedná o „službu 
spolukmotrům z pražské 
ODS“ a že se o tom před 
volbami nemělo vůbec 
jednat. Náš současný sta-
rosta Olda tedy patrně 
trpí výpadkem paměti - 
- nebo sám těm kmotrům 
slouží. Co myslíte?

KATEŘINA 
KLASNOVÁNA STOPĚ

Pronajmu Žofín, 
zn. levně

Nestačí mi slova díků za 
měsíc co měsíc  čtené no-

viny.  Máte tam plno lidí, 
kteří mají srdce dokořán 
pro krásu, ušlechtilost, tu 
správnou dávku humoru 
a „staropražský“ glanz.
Jak já čtu ráda vaše řád-
ky, jak - třeba i pomocí 
lupy - dychtivě prohlížím 
fotografi e!!! Ano, díky sy-
novi dostávám vaše novi-
ny každý měsíc do Děčína. 
Květa Hnátová, Děčín

Pište Sally: redakce@
staromestskenoviny.eu

Milá 
Sally

Nestačí mi 
slova díků

„Já nejsem
Zakarpatská Rus!" 
(Udusaná pěšina 
k Mánesově mostu)

Mlat pravdy 
a lásky
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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
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VLNÍCÍ SE OPONAVLNÍCÍ SE OPONA Krátké zprávy 

místního 
kulturního života

Krátké zprávy 
místního 
kulturního života

Přihlaste malé
 herce do HaFu

Od září je možné přihlá-
sit děti od tří do 19 let do 
HaFstudia v Ostrovní. 
Týden otevřených dveří, 
ve kterém si můžete vy-
zkoušet kurzy divadelní-
ho i fi lmového herectví, 
pantomimy a pohybové-
ho divadla a také hudební 
kurzy zdarma, proběhne 
od 10. do 14. září. Na děti 
se těší lektorky Monika 
Höppner, Ivana Bal-
kovská, Martina No-
votná…

Máj ve Viole 
i v září

Herečka Barbora Hr-
zánová opět vystupuje 
ve Viole. 14. 9. od 20 ho-
din můžete vidět v jejím 
úžasném provedení Má-
chův Máj. V podání Báry 
se prý jedná o strhující 
ohňostroj slov. Nenechte 
si ujít.

Barbora
Hrzánová, 
herečka

Ivan
Hlas,

muzikant

Shakespeare vás nasytí 
nad Hladovou zdí
V rámci Letních Shakespea-
rovských slavností na Letní 
scéně v Královské zahradě 
u Míčovny se těšte od 15. do 
21. 8. na Večer tříkrálový, ve 
kterém hrají Tomáš Měcháček, 
Nela Boudová…

Vladimír 
Mišík,

muzikant

ZDE MŮŽE 
BÝT VÁŠ 
INZERÁT!

VOLEJTE IHNED

TELEFON: 

777 556 578 
(MONIKA)

inzerce@
staromestskenoviny.eu

E-MAIL:

VLÍDNÉ ZACHÁZENÍ!

K

Kulturní nást ěnka    
SRPEN - ZÁŘÍ

Koncert - Čt 30. 8. v 19 h  - STO ZVÍ-
ŘAT, ANEB TY VOLE, ŠKOLA ZA-
ČÍNÁ! - Střelecký ostrov, Velká scéna 
- Kapela, která hraje ska a umí to na kon-
certě rozjet! www.letnak.cz

Cvičení - SPOLEK ČESKÝ SUP - 
NÁBOR - Spolek přijme 5 členů a čle-
nek. Odborně vedené pravidelné cvičení 
v tělocvičně v Karmelitské. Společenský 
život. Info p. Švejda, tel.: 602 245 611.

Akce - 10. - 14. 9. - TÝDEN OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ V HAFU - HAFstudio, 
Ostrovní 16 - Vaše děti mohou zdarma 
vyzkoušet kurzy herectví, pantomimy, 
pohybového divadla. www.hafstudio.cz

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

Výstava - Dlouhodobě, denně 10 - 18 h 
- NOSTALGIC MUSEUM - Vítězná 11 
- Nově. Exponáty z 19. stol. Orchestriony, 
fl ašinety, hrací obrazy… Zahrajete si na 
fl ašinet! www.nostalgicmuseum.com

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

Na Střeláku 
to žije

Střelecký ostrov přivítá 
další zajímavé umělce. 
Např. 23. 8. od 19 h za-
hrají Vladimír Mišík 
& Etc… + Ivan Hlas 
Trio, 29. 8. kapela 
Špuntkvaně, 30. 8. Sto 
zvířat a 4. 9. Xavier 
Baumaxa… 

Staňte se 
mecenášem ND 

Máte chuť pomoci Ná-
rodnímu divadlu? Staňte 
se jeho mecenášem. Va-
ším příspěvkem budou 
podpořena nová před-
stavení, či rekonstrukce 
budov.

Tancujte v srdci 
Prahy 

Pěkně si můžete zatanco-
vat 15. 8. od 19 h na Stře-
leckém ostrově. Přijďte na 
Tančírnu Art 4 People na 
Střeláku. Doporučujeme!

SPOLEK 
ČESKÝ 

SUP

INZERCE 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.

●Jsem v nouzi, nemám 
koupelnu ani wc, může 
mi, prosím, někdo daro-
vat oblečení či potřeby do 
kuchyně? Děkuji, Marie. 
Tel.: 774 568 931.
●Žena hledá v Praze za-
řízenou garsonku i s TV 
v dosahu MHD. Spěchá. 
E-mail: skopalova@vol-
ny.cz. Tel.: 604 979 589.
●Maminka hledá pod-
nájem pro sebe a dceru na 
Praze 4, 10, 2. Dlouhodo-
bě, s možností trval. bydli-
ště. Tel.: 604 578 524.

Setkání tři podivínů 
v hradní zahradě 

s překvapivě 
dramatickou katarzí



Pro líné Ještě línější

11telefon inzerce: 777 556 578 inzerce@StaromeStSkenoviny.eu

ZAJÍMAVOSTI a novin-
ky z Malé Strany, která by 
měla být větší. Tyto noviny 
jsou k mání na Starém Měs-
tě například v Akademii věd
(Národní 3) nebo takřka všu-
de v malebných vesničkách 
na druhé straně řeky: V ka-
várnách, hospodách atd.

www.malostranskenoviny.eu

Co nového 
za vodou[ [

STRUČNÁ TIRÁŽ
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Franz Kafka: PROMĚNA (XVII.)
ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ. MINULÝ DÍL: 

Řehoř dále čelí své nečekané proměně v hmyz

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

Nepřišlo mu na mysl, že 
ještě vůbec neví, jak se 
v této chvíli dokáže pohy-
bovat, ani to mu nepřišlo 
na mysl, že možná, ba 
pravděpodobně opět ne-

bylo rozumět tomu, co 
říkal, a pustil se dveřní-
ho křídla; šinul se otvo-
rem ven; chystal se jít za 
prokuristou, který se už 
oběma rukama směšně 
přidržoval zábradlí na 
chodbě; ale hledaje, čeho 
by se zachytil, ihned upa-
dl na spoustu...

Tuto rubriku zaštiťuje Centrum Franze Kafky, Široká 14
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Cesta zrádným otvorem

Koutek pro chytré hlavy

Otázka: Víte, jak se jmenuje 
dům na adrese Staroměstské 
náměstí 16 s touto malbou na 
fasádě? Nápověda: Nýzev 
má podle nakladatele A. Š.

Poznáte, jářku, 

KDE TO JE?

Dávejte úkoly ostatním! Adresa: 
redakce@staromestskenoviny.eu

Vyluštění hádanky minulého 
čísla: Pamětní desku, připomínající 
obranu kostela řezníky, najdeme na 
kostele sv. Jakuba. 
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Slavné ženy

inzerce

Kino 64 U Hradeb, Malá Strana, Mostecká 21. Holičství a kadeřnictví Bar-
barella, Valentínská 7. Restaurace U Parlamentu, Valentinská 8. Akademie věd, 
Národní 3, na recepci. Národní kavárna, Národní 11, Poliklinika na Národní, 
Národní 9., III. patro. Hvězdný bazar, Jungmannova 7. Perníčkův sen, Haštalská 
21. Bugsy´s bar, Pařížská 10 (vchod z Kostečné).  Centrum Franze Kafky, Široká 
14. Literární kavárna Řetězová, Řetězová 10. Divadlo Na zábradlí, Anenské 
náměstí 5. Blues Sklep, Liliová 10. Café Montmartre, Řetězová 7. Literární ka-
várna Týnská, Týnská 6. Restaurace Konvikt, Bartolomějská 11. Antikvariát 
Ztichlá klika, Betlémská ul. 10 - 14. Restaurace U Zlatého lva, Ovocný trh 17. 
Rybí trh, Týnský dvůr 57. Pizzerie Rugantino, Dušní 4.   Květinářství Winkler, 
Na Poříčí 6. Rock Café, Národní 20. Café NONA, Nová scéna ND, Národní 4. Res-
taurace Ferdinanda, Opletalova 24. U Rudolfi na, Křižovnická 10. Bar Konírna, 
Anenská 11. Friends Coff ee House, Palackého 7. Galerie Nová síň, 
Voršilská 3. Rotax, Revoluční 22. Casino Magic Planet, budova met-
ra Českomoravská, Praha 9. Antikvariát Judaica, Široká 7. Antik Prague 
Art – Starožitnosti, Panská 1. Náš bar, Táborská 117/21, Praha 4 - Nusle. 
Casino Magic Planet, Sofi jské nám. 3, Praha 4. CK Quality Tours, Myslíkova 
174/23. Antikvariáty Arco a Dobrá kniha, Dlážděná 4. Galerie  U Zlatého ko-
houta, Michalská 3. Hostinec U Rotundy, Karolíny Světlé 17. Baráčnická rych-
ta, Tržiště 23/555. Café Therapy, Školská 30. Včelařská prodejna, Včelpo, spol. 
s r.o., Křemencova 177/8. EUC Klinika Praha - Můstek  s.r.o., 28. října 5, Praha 1. 
Restaurace Trilobit, Palackého 15. Antikvariát Aurora, Spálená 53. Farrango, 
Dušní 15. Restaurace  Občanská plovárna - The Loop Jazz Club, U Plovárny 
8. Vopičkova kafírna (U sv. Omara), Tržiště 11. Vinotéka Bacco, Praha 2, Běle-
hradská 28. HaFstudio, Ostrovní 16. MOOo by the Castle, Jánský vršek 8

odběrních míst50

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

místem? Chcete se stát odběrním 

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

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

Kabaretní a divadelní herečka
Xena Longenová 

Xena (1891 - 1928) chtěla 
být absolutní herečkou. 
Když neměla možnost hrát 
na scéně, hrála v životě.  
S manželem dramatikem 
Arturem Longenem vystu-
povala např. v Lucerně, 
Montmartru, Červené sed-

mě, Divadle Vlasty Buriana
a mnoha dalších.
V noci z 22. na 23. května 
1928 skočila z okna v Bo-
řivojově ulici na Žižkově. 
Dojemný proslov nad je-
jím hrobem pronesl Egon 
Erwin Kisch.

Emil Artur 
Longen, 
manžel

Vlasta 
Burian, 

principál

Egon Erwin 
Kisch, 

kamarád

Pokračování příště

V očích měla 
dramatický žár
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Příští číslo vyjde
15. září

Volejte pana Martina Cibulku 
777 122 009. Čtěte mimo jiné  
v kavárně Živá voda (Petrov 2)

Seženete i v Brně

inzerce

Mazlíčci 
Starého MěstaAktuální vtip ze 100 let starých novin

Proč čtuProč čtu

Modré okénko
získává...

Své tipy na modré 
okénko posílejte 

na adresu: redakce@
staromestskenoviny.eu

PETR KUČERA
Zelená pro jedničku

Zastal se cyklis-
tů proti vedení 
radnice Prahy 1 
a soud mu dal 
za pravdu.

Tip: Čtenáři SN

Posílejte: redakce@
staromestskenoviny.eu

Krasavec Jimmy, který 
se rád prochází po 

nábřeží Vltavy.
Foto: Jana Hlávková, 

Staré Město

JIMMY

NA PRÁZDNINÁCH. „Janičko, když jsem říkala, 
že se blíží velká ryba, nemyslela jsem továrníka Douchu!“

Pavla Michálková, 
Pavla & Olga Fashion 

Gallery, Tržiště 3
„Noviny čtu, abych
 měla přehled, co se 

v centru Prahy děje.“

PŘIŠLO 
PO UZÁVĚRCE

Podnikatel Tomáš Horáček 
zůstává ve vazbě, soud 

nevyhověl jeho stížnosti. 
Měl dávat úplatky lidem ko-
lem nemocnice Na Fran-

tišku, která je ve správě 
vedení radnice Prahy 1.


